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19 Mayıs 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 
bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Şentop’un mesajı şu şekilde: 

“Bugün, Birinci Dünya Savaşı sonrasında emperyalist 
devletlerin işgal ve istila hareketine karşı Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının 
19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak Millî Mücadele’yi 
başlatmalarının 100. yıl dönümü... Milletimizin, 
hususen gençliğimizin bu anlamlı günü ve yıl dönümü 
kutlu olsun. 

100. yıl dönümünü idrak ettiğimiz 19 Mayıs 1919, 
milletimizin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır 
ve kutlu bir hamlenin miladıdır. Bu kutlu hamle, 
Samsun’dan sonra Havza, Amasya, Erzurum, Sivas 
ve nihayet Ankara duraklarından geçerek dalga dalga 
bütün vatan sathına yayılmış, ‘Ya istiklal, ya ölüm’ 
şiarına bürünerek topyekûn bir dirilişe dönüşmüştür. 
Esas itibarıyla 19 Mayıs, asil milletimizin o güne kadar 
gösterdiği cesaret ve kahramanlığın bir hülasası, o 
günden başlayarak bir kükreyişe dönecek şecaat ve 
yiğitliğinin ön sözü olmuştur. 

19 Mayıs hamlesini geçmişe ait bir hatıradan ibaret 
görmek doğru değildir. 19 Mayıs’la vücut bulan 
Millî Mücadele, tarihin belli bir döneminde başlayıp 
bitmiş bir süreç değil, istiklali tam yolunda kesintisiz 
ve kararlı davranmayı zorunlu kılan şuurun adıdır.  

Bu yüzden 19 Mayıs 1919’u anmak, benzer tehlikeler 
ve tehditler karşısında aziz milletimizin takınacağı 
tavrı, yürüyeceği yolu, ödeyeceği ve ödeteceği bedeli 
dosta düşmana ilan etmektir. 

Coğrafyaları şekillendiren, tarihe düzen veren 
milletimizin dünyaya ve insanlığa söyleyeceği söz 
bitmemiştir. Bilakis milletimiz, kargaşayla malul 
yeni dünyada sözünün tesiri gittikçe artan ve daha 
da artacak bir konumdadır. Milletimize ve Türkiye’ye 
bu gerekçeyle düşmanlığa yeltenenler, kisveleri, 
gayeleri ve dayanakları ne olursa olsun kaybetmeye 
mahkûmdurlar. Bu hususta milletimizin cesaretine 
ve kararlılığına en büyük delil de, 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’dan doğup vatanı saran mücadele ve direniş 
kararlılığıdır. 

19 Mayıs 1919’un 100. yıl dönümünün milletimiz ve 
gençlerimiz için kutlu olmasını tekrar temenni ederken 
başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 
olmak üzere Millî Mücadele’ye ruh veren bütün 
şehitlerimizi ve gazilerimizi; vatan savunmasında ve 
millî iradeye sahip çıkarken 15 Temmuz’da toprağa 
düşen bütün vatan evlatlarını rahmetle, minnetle ve 
şükranla anıyorum. 

İstiklal davasının yılmaz müdafii olan milletimiz salim, 
devletimiz ilelebet payidar, "Yeniden Büyük Türkiye" 
davamız muzaffer ve Millî Mücadele ruhu hepimize 
rehber olsun.”
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma,  
Gençlik ve Spor Bayramı

MAYIS 2019

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millî Mücadele'yi başlatmasının  
100. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı koordinesinde Samsun Tütün İskelesi'nde kutlama etkinlikleri 
düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
kapsamında düzenlenen Millî Mücadele'nin 
başlangıcının 100. yıl dönümü resmî töreni 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un katılımlarıyla 
gerçekleştirildi.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA,  
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI'NIN  
100. YILI COŞKUYLA KUTLANDI

19 Mayıs 2019
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma,  
Gençlik ve Spor Bayramı

MAYIS 2019

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
Millî Mücadele'nin 100. Yıl Törenlerine Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül; Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi 
Bilgiç ve Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar 

Güler, BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili 
Mustafa Destici, milletvekilleri, Saadet Partisi Genel 
Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel 
Başkanı Doğu Perinçek, DSP Genel Başkanı Önder 
Aksakal, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim 
Çelebi, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Belediye 
Başkanı Mustafa Demir ile davetliler ve vatandaşlar 
katıldı. 

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 100. yıl etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen törende Cumhurbaşkanı 
Erdoğan bir konuşma yaptı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri kapsamında 
“1919 Bitmeyen Yolculuk” adlı drama sahne gösterimi programı 
düzenlendi.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Millî 
Mücadele'nin 100. Yıl Törenleri kapsamında düzenlenen 
törenin ardından Tekkeköy ilçesinde bulunan Yaşar 
Doğu Spor Salonu'nda “1919 Bitmeyen Yolculuk" adlı 
drama sahne gösterimi konuklara sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un da izlediği 
"1919 Bitmeyen Yolculuk" adlı drama sahne gösterimi 
programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik 
ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür 
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Millî Savunma 
Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, TBMM Başkanvekili 
Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,  
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma,  
Gençlik ve Spor Bayramı

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa 
Destici, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu 
Perinçek, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Anavatan 
Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ve davetliler de 
katıldı.

"1919 Bitmeyen Yolculuk" adlı drama sahne gösterimini 
izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı 
Şentop, oyuncular ve programda emeği geçenleri, 
selamlama sırasında beraberindekilerle birlikte ayakta 
alkışladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından  
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı Millî Mücadele'nin 
100. Yıl Törenleri kapsamında 
gençler ve sporculara verilen iftar 
programına katıldı.

Samsun TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 
iftar programına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, bakanlar, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı 
ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, milletvekilleri, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Vatan Partisi 
Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Anavatan Partisi 
Genel Başkanı İbrahim Çelebi de katıldı.
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma,  
Gençlik ve Spor Bayramı

MAYIS 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop,  
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 
çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu'nun refakatinde, KKTC, 
Almanya, Fransa, Avusturya, Hollanda, Azerbaycan, 
Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan'dan ve 81 ilden 
gelen temsilci gençleri TBMM Tören Salonu’nda 
kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, kabulde yaptığı konuşmada, 
gençlerin hayatın ve insanlığın geleceği olduğunu 
belirterek daha adil, daha yaşanabilir, daha huzurlu 
ve barış içinde bir dünyanın gençlerin omuzunda 
yükseleceğini söyledi.

Bu yılın, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayan, önce 
TBMM’nin, ardından yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşuyla sonuçlanan Millî Mücadele’nin 100. yıl 
dönümü olduğunu ifade eden Şentop, Türk milletinin 
kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs’ın, millet için iftihar 
tarihi olduğuna dikkati çekti.

TBMM’nin 99 yıllık tarihinde olduğu gibi bugün de 
ülkenin gelişmesi, kalkınması ve muasır medeniyetler 
seviyesinin üzerine çıkması için çalışmalarını 
sürdürdüğünün altını çizen Şentop, Meclisin yaklaşık 
üç yıl evvel 15 Temmuz 2016 gecesi hedeflerden biri 
olduğunu anımsattı.

Hain darbecilerin Meclise attığı bombaların meydana 
getirdiği izlerin korunduğunu belirten Şentop, 
“Korumaktayız çünkü o izler, başta gençlerimiz olmak 
üzere hepimize, bu Meclisin önemini ve darbecilerin 
ihanetinin büyüklüğünü hatırlatmaktadır. Meclisimizi 
iyi tanımalısınız; yıllar sonra sizler, bilimde, sanatta, 
sanayide ve siyasette belli noktalara gelecek ve 
göğsümüzü kabartan başarılara imza atacaksınız. 
Birbirinize karşı diyaloğunuz, desteğiniz, sevginiz, 
birbirinizin haklarını korumada göstereceğiniz 
hassasiyet ve başka ülkelerde yaşanan elim hadiselere 
karşı sorumluluk duygunuz çok önemli.” diye konuştu.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, 81 İLDEN VE 
FARKLI ÜLKELERDEN GELEN TEMSİLCİ GENÇLERİ 
KABUL ETTİ 15 Mayıs 2019
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Türk milletinin kökleri oldukça derin ve sağlam 
geçmişe sahip bir millet olarak farklı kimliklerin bir 
arada kardeşçe yaşadığı bir tarihe sahip olduğuna 
işaret eden Şentop, gençlerin bütün dünyanın ihtiyacı 
olan insanlık, barış, kardeşlik ve hoşgörü mesajını bu 
coğrafyadan vereceğine inandığını söyledi.

Bugün dünyada savaşlar, çatışmalar ve ön 
yargıların yaygınlaştığının altını çizen Şentop, 
yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve terör olaylarının artış 
gösterdiğini vurguladı.

Bu olayların insanlığa karşı işlenmiş büyük suçlar 
olduğuna dikkati çeken Şentop, şunları kaydetti:

“Dil, din, ırk ayrımı yapanlara asla itibar etmeden, aklın 
ve bilginin rehberliğinde dünyaya yeni bir söz hediye 
etmeliyiz. Bu söz mutlaka insanı eşref-i mahlukat, 
yaratılmışların en şereflisi sayan bir anlayış üzerine 
oturmalıdır. İnsanı merkeze alan, insanı insan olduğu 
için kıymetli gören bu anlayış; dünyadaki kargaşayı, 
çatışmaları ve nefreti bitirecek yegâne çözümdür. 
Bu yüzden, insanı insanın kurdu değil, insanı insanın 
cenneti gören bir inanca sahip olmak zorundayız. 
Dünyanın dört bir köşesinde yaşayan gençlere 
çağrım, yeryüzünde yaşanan bütün acılara karşı 
hassas olmalarıdır. Nefretin, yabancı düşmanlığının, 
çatışmaların ve İslam karşıtlığının sona ermesi 
gerektiğini bilmek zorundayız. Bu konuda dünyanın 
bütün gençlerine büyük bir sorumluluk düşmektedir.”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un 
81 ilden ve farklı ülkelerden gelen 
temsilci gençleri kabul programında 
bir konuşma yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, konuşmasında bundan 100 yıl önce Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı istiklal 
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meşalesinin millet için tarihî bir dönüm noktası 
olduğunu ifade etti.

O meşalenin, TBMM’nin açılışına, oradan 
Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan yolu bir güneş gibi 
aydınlattığını belirten Kasapoğlu, şunları söyledi:

“O günlerin üzerinden bir asır geçmiş olsa dahi bugün 
milletçe o istiklal meşalesinin aydınlığını üzerimizde 
hissediyoruz. Zaman değişti, dünya değişiyor ama 
aziz milletimizin istiklaline ve istikbaline canı pahasına 
sahip çıkma şuuru ve bilinci asla değişmedi asla 
değişmeyecek. Dünün meydan savaşları bugün yerini 
güçlü olma mücadelelerine ve her alanda inanılmaz 
büyük bir rekabete bıraktı. Devletler ekonomiden 
sanayiye, savunma sanayisinden teknolojik atılımlara 
kadar hayatın tüm alanlarında birbirlerine üstün 
gelmek için mücadele ortaya koyuyorlar. Zamanı 
kötü kullanan, istikrarını tesis edemeyen dünyadaki 
değişimin ruhunu ve heyecanını yakalayamayan 
geride kalıyor ve kaybediyor. Allah’a hamdolsun ki 
Türkiye'miz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 
son 17 yılda pek çok alanda, devrim niteliğinde işler 
gerçekleştirdi ve önemli bir atılımı tesis etti.

Gençlerin geleceğe sağlam şekilde yürümeleri için 
hiç şüphe yok ki Gazi Meclisimizin şanlı tarihinden 
önemli dersler çıkarmak gerekiyor. Türkiye’ye ve bu 
aziz millete yönelen her tehlikeyi bertaraf edecek olan 
güç, dün de bugün de yarın da milletimizin çelikten 
iradesiyle olacaktır.”

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığınca 
Millî Mücadele’nin 100. yılı kapsamında düzenlenen 

“Gençlerden Ecdada Mektup 1919” yarışmasında  
13 - 17 yaş kategorisinde birinci olan İclal Yılmaz ile 
22 - 29 yaş kategorisinde birinci olan Hanife Rana 
Tekin, TBMM Başkanı Şentop’a mektuplarını sundu.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik 
ve Spor Bayramı kapsamında, 81 ilden ve farklı ülkelerden gelen temsilci 
gençleri kabul programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
TBMM’de basın mensuplarının DHKP-C ile bağlantılı 
olduğu belirlenen 2 kişinin gerçekleştirdiği eyleme 
ilişkin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, tüm milletvekillerine, personele 
ve özellikle de terör örgütü bağlantısı tespit edilen 
şüphelilerin fiziken zarar verdiği Meclis çalışanlarına 
geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Ziyaretçi olarak gelen iki kişiden erkek olanın içeri 
girdiğini, kadının ise Ziyaretçi Kabul Salonu’nda 
beklediğini belirten Şentop, erkek şüphelinin yaklaşık 
1,5 saat içeride kaldıktan sonra dışarı çıkarak bekleme 

salonuna gittiğini, burada iki şüphelinin birlikte yaklaşık 
1-1,5 saat daha vakit geçirdiğini anlattı.

İki şüphelinin daha sonra birlikte içeriye girmek 
istediğini ancak kadın şüphelinin Meclise giriş 
yasağı olduğunun tespit edildiğini ifade eden Şentop, 
sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Kendilerine bunu izah etmeye çalışan halkla 
ilişkiler görevlimize, erkek olan arkadan saldırarak 
boğazından sıkıyor. Oradaki güvenlik güçlerimizin 
müdahalesiyle etkisiz hâle getiriyorlar. Daha sonra 
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savcılık zaten olaya el koydu, soruşturma şu an 
devam ediyor. Meclisimizde güvenlikle ilgili gerçekten 
iyi işleyen bir sistem var. Buradaki güvenlik görevlisi 
arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, kendilerine 
hassasiyetleri için teşekkür ediyorum. Giriş yaptıkları 
andan itibaren kendileriyle ilgili bütün bilgiler, örgüt 
üyeliği dâhil olmak üzere, ilgili birimlerimiz tarafından 
öğreniliyor. Bu şekilde gerekli takipleri yapılıyor.”

TBMM Başkanı Şentop, bir gazetecinin salı günü 
Meclise çok fazla ziyaretçi geldiğini hatırlatarak bu 
kişilerin güvenlik soruşturmalarının nasıl yapıldığını 
sorması üzerine, “Meclisimiz, milletimizin en fazla 
ziyaret ettiği yerdir. Bilhassa partilerimizin grup 
toplantılarının olduğu salı günleri, ortalama 30 binin 
üzerinde kişi Meclisimize giriş yapıyor. 

Mecliste, giriş yapan herkesin güvenlikle ilgili bilgilerini 
derleyen, bunun anında veya en kısa zamanda 
tespitine imkân veren bir sistem var. O anlamda 
güvenlikle ilgili, giriş çıkış anlamında kontrol bütünüyle 
güvenlik güçlerimizin elinde.” şeklinde konuştu.

Yeni güvenlik önlemleri alınıp alınmayacağına dair 
soruya da Şentop, “Bunu tekrar değerlendiriyoruz. 
Bununla ilgili toplantılar yapıldı. Emniyet Genel 
Müdürlüğünden arkadaşlarımız da geldiler, gerekli 
incelemeler yapılıyor. İlave bir şey gerekirse yapılır 
ama burada güvenlikle ilgili sistemin iyi bir sistem 
olduğunu söyleyebilirim.” yanıtını verdi.

Şüphelilerin aranırken nasıl Meclise girerek  
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile 
görüştüğünün sorulması üzerine Şentop, içeri 
giren erkek zanlının aranmadığını, aranmış olsa 
bununla ilgili bilginin güvenlik görevlilerinin ekranına 
düşeceğini söyledi.

Kadın zanlı hakkında da örgüt üyeliğinden değil başka 
bir suçtan yakalama kararı bulunduğunu ifade eden 
Şentop, kadın zanlının zaten içeriye giriş yapmadığının 
altını çizdi. 

TBMM Başkanı Şentop, “Giren kişinin örgüt üyeliğine 
dair istihbari bilgi var ama kendisiyle ilgili bir mahkeme 
kararı yok.” dedi.

Milletvekillerine bölgelerinden çeşitli talepler 
geldiğini, bunların çoğu zaman milletvekillerine intikal 
etmediğini, danışmanlar tarafından değerlendirildiğini 
söyleyen Şentop, şunları kaydetti:

“Bunlar arasında tanıdığınız da tanımadığınız da 
olabiliyor. Bu anlamda olayın belli bir milletvekili ile 
doğrudan ilişkilendirilmesi bence yanlış olur. Bazen 
milletvekili, seçim bölgesinden hiç tanımadığı kişilerle 
kalabalık içerisinde görüşebiliyor. Bu sebeple, 
soruşturma bağlamında böyle bir ilişkinin şu anda 
pek bir kıymet ifade ettiğini düşünmüyorum. Ama 
şunu söylemek isterim, bilhassa milletvekillerimizin 
de danışman arkadaşlarımızın da bu konularda biraz 
daha dikkatli hareket etmelerini öneririm. Çünkü 
burada sadece belli şahısların, milletvekillerimizin 
değil Meclisimizin de güvenliği söz konusu. O 
anlamda güvenlik görevlilerimizin giriş çıkışlarla ilgili 
aldığı tedbirler kimseyi rahatsız etmemeli; milletvekili 
arkadaşlarımızı da çalışan bürokrat arkadaşlarımızı 
da... Bunlar hem bizim hem Meclisimizin güvenliği 
için alınan tedbirlerdir.”
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un katılımlarıyla 
temeli 6 yıl önce atılan, 63 bin kişinin aynı anda 
ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan 
Türkiye’nin en büyük camisi olan “Büyük Çamlıca 
Camii”nin resmî açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  
AK PARTİ Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,  
28. TBMM Başkanı ve AK PARTİ İzmir Milletvekili 
Binali Yıldırım’ın yanı sıra Arnavutluk Cumhurbaşkanı 
Ilir Meta, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, Senegal 
Cumhurbaşkanı Macky Sall, Filistin Başbakanı 
Muhammed İbrahim İştiyye, Afganistan İcra Heyeti 
Başkanı Dr. Abdullah Abdullah, Azerbaycan Millî 

Meclis Başkanı Oktay 
Asadov, Bosna Hersek 
Halklar Meclisi Başkanı 
Bakir İzzetbegoviç, Libya 
Meclis Başkanı Halid 
Elmeshri, Tunus El Nahda 
Hareketi Lideri Raşid el 
Gannuşi, Bosna Hersek 
Devlet Başkanlığı Konseyi 
Üyesi Şefik Caferoviç ile 
birçok yabancı din adamı 
ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Büyük Çamlıca Camii’nin 
açılış töreninde bir 
konuşma yaptı.

Törende konuk yabancı 
devlet yöneticileri ve 
misafirler de selamlama ve 
tebrik konuşması yaptı.

Tören, Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş’ın okuduğu duanın 
ardından, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, TBMM Başkanı 

Şentop, yabancı devlet yöneticileri ile konuklar, 
bakanlar ve yüksek yargı başkanlarının kurdeleyi 
kesmesiyle tamamlandı.

Açılış töreni boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığına 
bağlı korolardan oluşan topluluk, ilahiler ve salavat-ı 
şerife okudu.

Bu yıl ibadete açılan ve ülkenin en 
büyük camisi olma özelliğini taşıyan 
Büyük Çamlıca Camii’nde Ramazan 
ayının ilk teravih namazı TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile 
çok sayıda vatandaşın katılımıyla eda 
edildi. 

5 Mayıs 2019

BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ'NİN RESMÎ AÇILIŞ TÖRENİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

3 Mayıs 2019
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İLK İFTAR PROGRAMI ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE 
YAPILDI

6 Mayıs 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen, 
Ankara’daki 59 şehit yakını ve gaziye Devlet Övünç 
Madalyası Tevcih Töreni’nin ardından şehit aileleri ve 
gazilerle ilk iftar programında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen iftar 
yemeğine TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 
da iştirak etti.

İftar programına ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı  Fuat Oktay; Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile  
AK PARTİ İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan 
Yardımcısı 65. Hükûmet Aile ve Sosyal Politkalar 
Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya katıldı.
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TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, 
TÜM DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ İLE İFTARDA  
BİR ARAYA GELDİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, tüm dönem 
milletvekilleri ile Meclisin Şeref Kapısı önündeki 
alanda düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 
teşrifleriyle gerçekleştirilen iftar programına 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman 
Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici,  
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, geçmiş dönem 
Meclis başkanları, tüm dönem milletvekilleri, kuvvet 
komutanları ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclise gelişinde TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop ve TBMM AK PARTİ Grup 
Başkanı Mehmet Naci Bostancı tarafından karşılandı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftarda, Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından yemek 
duası okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop’un ev sahipliğinde 
tüm dönem milletvekilleri ile 
düzenlenen iftar programında bir 
konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftarda yaptığı 
konuşmada milletvekilleriyle bir araya gelmekten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milletvekillerinin ramazan ayını kutlayan Erdoğan, "Bu 
gazi mekânda bir araya gelmemize vesile olan Sayın 
Meclis Başkanımıza özellikle şahsım, milletim adına 
teşekkür ediyorum." dedi.

Meclisin, istiklal harbini yönettiğini ve düşman kapısına 
kadar dayanmasına rağmen mücadele azminden en 
küçük bir taviz vermediğini belirten Erdoğan, "Yine bu 
Meclisimiz, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü teröristlerin 
uçaklarla, tanklarla, bombalarla yaptıkları saldırılar 
karşısında dimdik ayakta durmuş, milletimizin 

21 Mayıs 2019
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kendisine verdiği emanete sıkı sıkıya sahip çıkmıştır. 
Dolayısıyla bu Meclis, dünyada çifte gazilik unvanına 
sahip belki de tek Meclistir." diye konuştu.

Gaziliğin sıradan bir unvan olmadığını dile getiren 
Erdoğan, "Bu unvana sahip olabilmek için inandığınız 
değerler uğrunda ölümü göze alacak bir mücadele 
yürütmeniz gerekiyor. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 
bizim istiklalimizin ve istikbalimizin sembolleridir. 
Millî iradenin tecelligâhı olan Gazi Meclisimiz de 
maziden atiye uzanan şanlı tarihimizin en önemli 
sembollerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Önceki gün İstiklal Harbi'nin başlangıcı olarak 
kabul edilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı törenlerine 
milletçe katıldıklarını hatırlatan Erdoğan, şunları 
söyledi:

"Davete icabet eden siyasi parti genel başkanlarımızla, 
gençlerimizle, sporcularımızla, Samsun halkıyla 
gerçekten muhteşem bir tören gerçekleştirdik. 
Samsun'dan Ankara'ya kadar süren yaklaşık 11 aylık 
yolculuk, milletimizin müstevlilere karşı kıyamının tüm 
Anadolu'ya ve Rumeli'ye yayılışına vesile olmuştur. 
23 Nisan 1920'den bugüne Meclisimizin serencamı 
ülkemizin demokrasi ve ekonomi yolunda katettiği 
mesafenin bir özeti gibidir. Bu Meclis, Cumhuriyet’i 
kuran Meclistir. Bu Meclis, çok partili siyasi hayata 
geçişin mimarı olan Meclistir. Bu Meclis darbelere, 
cuntalara, vesayete karşı cesaretle dimdik duran 
Meclistir. Bu Meclis ülkemizin kalkınması, gelişmesi, 

büyümesi yolunda atılan tüm 
adımların öncüsü olan, önünü 
açan bir Meclistir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
TBMM'nin, millî iradenin 
üstünlüğü ilkesinden aldığı 
güçle Türkiye'ye ve millete 
yönelik tüm saldırıların önünü 
kesen bir Meclis olduğunu 
vurgulayarak şu şekilde 
devam etti:

"Bu Meclis, tarihimizin en 
önemli yönetim sistemi 
değişikliğini demokratik 
sistem içinde başarıyla 
gerçekleştiren Meclistir. Bu 
Meclis terör örgütleriyle, 

ihanet çeteleriyle, beşinci kol unsurlarıyla 
ülkemize diz çöktürmeye çalışanların heveslerini 
kursaklarında bırakan Meclistir. İşte bunun için bu 
çatı altında görev yapan her bir arkadaşımız her türlü 
teşekkürü, her türlü takdiri hak etmektedir. Sizlerin 
şahsında 1920'den bugüne kadar görev yapmış tüm 
milletvekillerimize şahsım, ülkem ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum."

Türkiye'nin gücünün, şartlar ne olursa olsun 
meselelerini demokrasi ve hukuk içinde çözme 
iradesine sahip çıkma kararlılığından geldiğinin altını 
çizen Erdoğan, "Cumhuriyet tarihini şöyle gözden 
geçirdiğimizde millî birliğimizi, beraberliğimizi, 
kardeşliğimizi ön planda tuttuğumuz her dönemde çok 
büyük atılımlar gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Yine ne 
zaman kendi içimizdeki ihtilafların girdabına kapıldıysak 
kazanımlarımızı tehlikeye attık, hatta kaybettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin en büyük 
özelliğinin, zor zamanlarda o eşsiz irfanıyla en doğru, 
en sağlıklı, en ideal yolu bulmayı başarması olduğunu 
belirterek şunları kaydetti:

"Yaşadığımız sıkıntıları, krizleri, kaosları, saldırıları 
hep bu şekilde atlatabildik. Milletimiz bugünü ve 
geleceğiyle tüm ilgili sorumluluğu da yetkiyi de görevi 
de kendi adına yasamada işte bu Meclise, yürütmede 
Cumhurbaşkanı olarak şahsıma, yargıda da yargı 
kurumlarına vermiştir. Güçler ayrımı denen bu sistemi 
ne derece sağlıklı işletebilirsek milletimizin umutlarına 
ve beklentilerine o denli iyi cevap verebiliriz. Yeni 
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yönetim sistemimiz özellikle demokrasinin temelini 
oluşturan bu güçler arasındaki görev paylaşımını 
çok daha belirgin hâle getirmiştir. Her birimiz kendi 
alanlarımızda ülkemize ve milletimize yapacağımız 
hizmetlerle Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmakla 
mükellefiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasamanın da yürütmenin 
de yargının da güç ve yetki kaynağının bizatihi milletin 
kendisi olduğu için hesap verilecek yerin de orası 
olduğunu belirtti.

"Milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı olarak bizler 
seçimlerde bu hesabı veriyoruz." diyen Erdoğan, 
yargının da Anayasa ve kanunlar çerçevesinde 
yürüttüğü faaliyetleriyle hesabını, milletin vicdanına 
sunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, demokrasinin bu üç 
sacayağı ne kadar sağlıklı işlerse, Türkiye'nin içeride 
ve dışarıda o derece güçlü olacağını ifade ederek 
ayrıca Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyada, 
millî birliğini ve devlet bütünlüğünü kaybeden ülkelere 
bakıldığında en büyük eksiklerinin demokrasi ve 
millî iradenin tecellisindeki kopukluklar olduğunun 
görüleceğini belirtti.

Bu ülkelerin halklarının maalesef çok büyük acılar 
çektiğini, vatanlarının da tarumar olduğunu dile 
getiren Erdoğan, şu şekilde devam etti:

"Bin yıllık vatanımız olan bu toprakları elimizden almak 
için her şeyi yaptılar, hâlâ yapıyorlar. Son dönemde, 
özellikle de son 6 yıldır, diğer ülkeler ve toplumlar 
için oynanan oyunların çok daha fazlası bize de 
uygulanmaya çalışıldı. Bunun için terör örgütlerinden 
ekonomik tetikçilere kadar ellerindeki tüm imkânları 
kullandılar. Hamdolsun milletimizle, millî iradenin 
temsilcisi olan Meclisimizle, kurumlarımızla birlikte 
yekvücut olduk, birlikte hareket ettik ve bu oyunları 
bozduk."

Meclisteki iftar programına işaret eden Erdoğan, 
"Bugün buradaki şu güzel manzarayı birliğimizin, 
beraberliğimiz, uhuvvetimizin bir nişanesi olarak 
görüyorum." diye konuştu.

Türkiye'deki siyaset kültürünün zaman zaman çok 
sert tartışmaları, çekişmeleri, rekabeti beraberinde 
getirebildiğini anımsatan Erdoğan, şu ifadelere yer 
verdi:

"Şayet siyaseti, ülkemize ve milletimize hizmet için 
yapıyorsak bu durum elbette mazur görülebilir, elbette 
demokrasinin bir cilvesi olarak da kabul edilebilir. 
Ama başarı için her yolu mübah görenleri asla 
mazur göremeyiz. Kendi siyasi veya şahsi çıkarları 
için gerektiğinde darbecilerle, gerektiğinde küresel 
güçlerle, gerektiğinde terör örgütleriyle birlikte 
hareket etme yoluna gidenlere milletimiz hiçbir zaman 
itibar etmemiştir ve inanıyorum ki etmeyecektir."

Bugün Türkiye'nin güvenlikten ekonomiye her alanda 
kritik bir dönemden geçtiğini; birliğe, beraberliğe, 
kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç 
olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Milletimizin 15 Temmuz'da darbeciler karşısında 
gösterdiği cesareti, dirayeti, ülkeyi yönetenler olarak 
bizim de kendi tercihlerimizle ortaya koymamız şart. 
İşte bunun için 82 milyon vatandaşımızın her birini 
'Türkiye ortak paydası' altında bir araya gelmeye davet 
ediyoruz. Demokrasinin ve hukukun kuralları içinde 
yürüttüğümüz siyasi rekabet, bu büyük birlikteliğin 
engeli değil, tam tersi zenginliği olmalıdır. Seçimler 
yapılır, kanunlar görüşülür, kararlar alınır, söylemler 
ifade edilir. Sonuçta hepsi gelip geçer, geriye sadece 
Türkiye kalır.

Hepimizin de yapması gereken iş ezanımızın, 
bayrağımızın, vatanımızın, özgürlüğümüzün, 
geleceğimizin ifadesi olarak Türkiye'ye gözümüz gibi 
bakmaktır. 

O meşhur benzetmeyle, hepimiz 82 milyonluk Türkiye 
gemisinin yolcularıyız. İçeride ne yaşanırsa yaşansın, 
geminin gövdesinin sağlam kalmasına, motorlarının 
işlemeye devam etmesine, rotasından sapmamasına 
katkıda bulunmak hepimizin görevidir."

Büyük ve güçlü Türkiye davasına hizmet etmek 
için tüm gayretleriyle çalıştıklarına dikkati çeken 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 yıllık siyasi hayatının her 
anının bu anlayışla geçtiğini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle son 17 yıldır, 
önce milletvekili ve başbakan olarak ardından 
cumhurbaşkanı sıfatıyla bu yolda ter döktüğü ve 
mücadele verdiğini belirterek "Elbette eksiklerimiz 
hatta hatalarımız olmuştur ama Türkiye'ye 
kazandırdıklarımızı kimse inkâr edemez." ifadesini 
kullandı.
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Demokraside ve ekonomide Türkiye'ye 
sınıf atlattıklarını dile getiren Erdoğan, 
şimdi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına 
girme fırsatlarının bulunduğunu 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet 
bugün yaşadığımız güvenlik 
tehditlerini, ekonomik saldırıları, millî 
birliğimizi bozmaya yönelik tuzakları 
aşabilirsek inşallah 2023 yılında 
bambaşka bir Türkiye'de yaşıyor 
olacağız." dedi.

Bunun için en önemli görevlerden 
birinin Meclise ve burada temsil edilen 
siyasi partilere düştüğüne işaret eden 
Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gelin ülkemiz ve milletimiz üzerinde oynanan bu 
büyük oyunu birlikte bozalım. Gelin Türkiye'yi 2023 
hedeflerine birlikte ulaştıralım. Gelin büyük ve güçlü 
Türkiye'yi birlikte inşa edelim. Onun için tek millet, 
tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek bu yolda 
yürüyelim. Biz buna hazırız. Meclisimizin de tüm 
milletvekilleriyle ve siyasi partileriyle buna hazır 
olduğuna inanıyorum. Rabb’imden şu mübarek 
günler vesilesiyle birlik ve beraberlik iklimimizi 
güçlendirmesini, bereketlendirmesini diliyorum."

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, tüm dönem 
milletvekillerine verdiği iftar 
programında bir konuşma yaptı. 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, iftar 
programında yaptığı konuşmada, "Başı rahmet, ortası 
mağfiret, nihayeti cehennem azabından kurtuluş" 
olan ramazan ayının 16. iftarını idrak ettiklerini 
belirterek "Allah bu ay boyunca tuttuğumuz oruçları, 
yaptığımız ibadetleri kabul etsin. Hepimizi sıhhat ve 
afiyetle bayrama eriştirsin." dedi.

Sınır boyları başta olmak üzere Türkiye'de ve sınır 
ötesinde görevlerini ifa eden askerler ve emniyet 
güçlerine Meclisten selamlarını ve hayır dualarını 
gönderdiklerini belirten Şentop, "Cenabıhak, bütün 
askerlerimizi, emniyet güçlerimizi muhafaza 
buyursun ve muzaffer kılsın." diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, dünyanın çeşitli bölgelerinde 
yokluk, yoksulluk çeken; zulme, gadre, eziyete 
uğrayan bütün mazlumlara da en kısa zamanda 
Cenabıhak'tan huzur ve kurtuluş ihsan etmesini niyaz 
ettiklerini söyledi.

"Bu Meclis yücedir, zira gücünü ve ilhamını milletten 
almaktadır." diyen Şentop, sözlerini şu şekilde 
sürdürdü:

"İçinde bulunduğumuz bu Meclis, gazidir. Üstelik 
bu unvanı iki kere hak etmiştir. Bu Meclisin ilk 
gaziliği, bundan 100 yıl evvel Samsun'da başlayan 
ve neticeye ulaşan Millî Mücadele’nin karargâhı 
olması sebebiyledir. Bu Meclisin ikinci gaziliği ise, 
15 Temmuz'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain 
darbe girişimi karşısında gösterdiği yiğitçe duruş 
ve darbeci hainlerin yüce Meclisi bombalaması 
sebebiyledir."

Türkiye'nin zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına 
sahip olmadığını ancak çok daha büyük zenginlikleri 
olduğunu belirterek genç ve dinamik nüfusun 
Türkiye'nin en büyük zenginliklerinden biri 
olduğunu söylen Şentop, "Fakat Türkiye'nin en 
büyük zenginliklerinden birincisi; milletimizin siyasi 
şuurunun, bilincinin yüksek oluşudur. Milletimizin, 
başka bir ülkede rastlanmayacak ölçüde siyasi 
anlamda faal ve hassas olduğunu birçok vesilelerle 
görmüşüzdür. Olup bitene müdahil olmak, yanlış 
gördüğünde ona karşı tavır koymak milletimizin 
hususiyetleri arasındadır. 100 yıl önce Millî 
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Mücadele'de ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde 
milletimizin takındığı tavır bunun en açık delilidir." 
dedi.

Böyle bir ülkede ve böyle bir millet için siyaset 
yapmanın hem güzel olduğunu hem de dikkat istediğini 
vurgulayan Şentop, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız 
olmak üzere bu akşam davetimize icabet eden bütün 
siyasetçilerimize, bugüne kadar gösterdikleri çaba ve 
fedakârlık için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele 
arkadaşlarının Millî Mücadele’yi başlatmalarının 100. 
yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan öncülüğünde iki gün önce Samsun'da bir 
araya geldiklerini anımsatan Şentop, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının 100 yıl 
önce yaktığı kurtuluş meşalesinin nasıl hâlâ canlı 
olduğunu müşahede ettiklerini söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, 100 yılın insanların ömrü 
için uzun, milletlerin ömrü için kısa bir dönem 
olduğunu ifade ederek "Fakat her hâlükârda geçen 
100 yıl, hepimiz için önemli bir dönemdi. Samsun'da 
gerçekleşen anma törenlerini takip ederken milletimle 
ve ülkemle iftihar ettim. 1919'da, ülkemizin bir kısmı 
işgal altındayken, milyonlarca şehit ve gazi vererek 
bir dünya savaşından yeni çıkılmışken, ekonomik 
anlamda büyük bir yıkım yaşanırken başlayan Millî 
Mücadele, büyük fedakârlıkla başarıya ulaştırılmıştı. 
Samsun'daki anma törenlerinde ise üniversiteleriyle, 
yetişmiş gençliğiyle, yakaladığı ekonomik ve teknolojik 
düzeyle güçlü ve büyük bir dünya ülkesi vardı. 
Türkiye'nin ne denli ilerlediğini, hamle yaptığını 
gördük. İftiharımın sebebi budur." dedi.

Kişilerin, toplumların, milletlerin ve kurumların 
tarihlerinde bazı yılların sembolik değerleri olduğunu 
vurgulayan Şentop, bu yılların diğer yıl dönümlerinden 
daha özel kutlamalara sahne olduğunu, bu yılın Millî 
Mücadele'nin başlangıcının 100. yılı olduğunu, 2020 

yılının ise TBMM'nin açılışının 100. yılı olacağını 
kaydetti. Şentop, "Sadece millî tarihimiz için değil, 
Türk ve İslam dünyasının tamamı için TBMM'nin 
açılışının 100. yılı önemli. Bu sebeple önümüzdeki 
yılın özel bir anlamı var. Yapacağımız hazırlıklarla, 
özel kutlama takvimimizle Gazi Meclisimizin hürriyet 
ve istiklalimizin merkezi olduğunu bir kez daha 
göstereceğiz." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu Cumhuriyet, bu yüce Meclis, bu demokrasi 
hepimizin ve şimdi tam da birlik olma, temel 
meselelerde ortak hareket etme ve dayanışma 
vaktidir. Farklılıklarımıza rağmen temel meselelerde 
ortak hareket edebilme ve ortak çözümler geliştirme 
kabiliyeti, siyaset kurumunun sorumluluğundadır. 
Bu anlamda, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve siyasi 
parti liderlerimizin Samsun'da verdikleri fotoğraf çok 
önemlidir ve umut vericidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza 
ve siyasi parti liderlerimize teşekkür ediyor, bu tür 
görüntülerin artması dileğimi paylaşıyorum.

Hikmet sahibi zat, 'Dünya bir penceredir/ Her gelen 
baktı geçti.' der. Gerçekten de öyledir ve bu durum 
siyaset için de geçerlidir. Farklı dönemlerde siyaset 
yapan, bu yüce Mecliste faaliyet gösteren, bu çatı 
altında milletvekili olarak bulunan kişileriz. Hepimiz 
vazifemizi bize ayrılan mühlet içinde yapıyoruz ve bu 
bayrağı bizden sonra gelenlere devrediyoruz. Hayatın 
kanunu da akışı da bunu gerektiriyor. Aslolan kubbede 
hoş bir sada bırakabilmek, millete ve memlekete 
yapılan hizmetlerle anılmaktır. Türkiye'de siyasetçi 
olmak zordur. Hele de milletvekilliğinin kaderi sürekli 
eleştirilmektir. Şüphesiz ki siyasetçi eleştiriye açıktır 
ve işin tabiatı da bunu icap ettirir.

Ne var ki bazen siyasetçilere, milletvekillerine ve 
yüce Meclise yönelik insafla, izanla bağdaşmayan 
haksız hücumlara da rastlıyoruz. Açıkçası bu türden 
hücumların, ülkemiz ve demokrasimiz için fayda 
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vermekten çok zarara yol açtığı kanaatindeyim. 
Siyasetçi ve milletvekili, en kolay erişilen kişi 
olduğu için en kolay hücum edilen kişi olmamalıdır. 
Kurumlarımızı elbette eleştireceğiz. Fakat bunu 
yaparken kurumların saygınlığına ve demokrasimize 
zarar verecek söylemlerden uzak durmak zorunludur."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele 
arkadaşlarının 100 yıl önce Samsun'da attıkları 
istiklal ve millî irade tohumunun, bugün büyüyüp 
serpilerek Türkiye olduğunu ifade eden Şentop, ilk 
günden bu yana Türkiye'ye, millete ve yüce Meclis ile 
demokrasiye katkı yapan herkesi rahmet, minnet ve 
şükranla andığını söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye bizim sevdamız, 
hayalimiz, ruhumuz ve istikbalimiz. Türkiye, bugün 
artık sadece bir ülkenin ve bir coğrafyanın adı değildir. 
Türkiye bugün; bir umudun, bir hamlenin ve insanlık 
davasının adıdır. Türkiye bugün, dün olduğu gibi 
istiklalini her türlü bedeli ödeyerek elde tutacağını ilan 

eden cesaretin adıdır. Türkiye bugün, 'Hangi çılgın 
bana zincir vuracakmış şaşarım.' ruhunun adıdır 
ve Türkiye bugün, sadece vatanımızın değil, aynı 
zamanda vazifemizin adıdır." diye konuştu.

19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümünün millet ve gençler 
için kutlu olmasını temenni eden Şentop, başta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak 
üzere Millî Mücadele'ye ruh veren bütün şehit ve 
gazileri, vatan savunmasında ve millî iradeye sahip 
çıkarken 15 Temmuz'da toprağa düşen bütün vatan 
evlatlarını rahmetle, minnetle ve şükranla andığını 
söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlüğü Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 
programda bir dinleti sundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclisteki iftar programının 
ardından TBMM Başkanı Şentop'un makamına geçti. 
Erdoğan, ziyaretinin ardından Meclisten ayrıldı.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP,  
GEÇMİŞ DÖNEM TBMM BAŞKANLARI VE YÜKSEK 
YARGI MENSUPLARI İLE İFTARDA BİR ARAYA GELDİ 

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
geçmiş dönem  
TBMM Başkanları ve 
eşlerini verilen iftar 
davetinde ağırladı.

28 Mayıs 2019

TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop, 

Yüksek Yargı mensupları ile  
iftarda bir araya geldi.

28 Mayıs 2019
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un katılımlarıyla 
Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından gerçekleştirilen 
"Ankara'nın En’leri Ödül Töreni" ve iftar programı ATO 
Congresium'da düzenlendi.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine 
Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK 
PARTİ Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK 
PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 
milletvekilleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATO Başkanı 
Gürsel Baran, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim 
Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, sanayici 
ve iş adamları yer aldı.

Programda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "Kurumlar Vergisi En'leri", "İhracatın En'leri", 
"İstihdamın En'leri" ve "Ankara'ya Değer Katanlar" 
kategorilerinde ödülleri sahiplerine takdim etti.

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün 
ev sahipliğinde Danıştay’ın 
kuruluşunun 151. yılı ve “Danıştay 
ve İdari Yargı Günü” dolayısıyla 
Danıştay Konferans Salonu’nda bir 
tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve TBMM Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Şentop’un katılımlarıyla 
gerçekleştirilen törende CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Prof. Dr. Zühtü Arslan, Yargıtay 
Birinci Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyesi ve 
yüksek yargı üyeleri yer aldı.

Törende Danıştay Başkanı Zerrin 
Güngör, bir konuşma yaptı.

ATO TARAFINDAN "ANKARA'NIN EN’LERİ ÖDÜL 
TÖRENİ" VE İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

DANIŞTAY’IN 151. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

9 Mayıs 2019

10 Mayıs 2019
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un katılımlarıyla 
Pursaklar ilçesinde yapımı tamamlanan Kuzey Ankara 
Diyanet Bilim ve Kültür Merkezi ile Kuzey Yıldızı 
Camii’nin açılış töreni gerçekleştirildi.

Kuzey Ankara kentsel dönüşüm bölgesinde inşa edilen 
Kuzey Yıldızı Camii ve Külliyesi’nin açılış törenine 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TBMM İdare Amiri  
AK PARTİ Ankara Milletvekili Orhan Yegin, TBMM Kâtip 
Üyesi AK PARTİ Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, 
AK PARTİ Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş,  
AK PARTİ Grup Başkanvekili Muhammet Emin 
Akbaşoğlu, AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Vedat 
Demiröz, AK PARTİ Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili  
Fatih Şahin, AK PARTİ Genel Merkez Kadın Kolları 

Başkanı ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, 
Anayasa Komisyonu Başkanı AK PARTİ Yozgat 
Milletvekili Bekir Bozdağ, milletvekilleri, Kamu 
Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ankara Valisi Vasip Şahin, 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, eski Diyanet 
İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile Ankara Büyükşehir 
Belediyesi eski belediye başkanları Melih Gökçek ve 
Mustafa Tuna katıldı.

Cuma namazı sonrasında gerçekleştirilen açılış 
programında Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara 
hitaben bir konuşma yaparak vatandaşların Ramazan-ı 
Şerif’ini tebrik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı korolardan 
oluşturulan topluluğun ilahiler ve salavat-ı şerife 
okuduğu tören, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Erbaş’ın okuduğu duanın ardından, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop, bakanlar ve 
konukların kurdeleyi kesmesiyle tamamlandı.

KUZEY ANKARA DİYANET BİLİM VE KÜLTÜR MERKEZİ 
İLE KUZEY YILDIZI CAMİİ’NİN AÇILIŞ TÖRENİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

10 Mayıs 2019
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’un katılımlarıyla gerçekleştirilen Adli Yargı 
Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni, Beştepe 
Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hâkim ve 
savcı adaylarına hitaben bir konuşma 
yaptığı Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet 
Savcısı Kura Töreni’ne Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül de katıldı.

22. Dönem Adli Yargı Hâkimi 
ve Cumhuriyet Savcısı olarak 
göreve başlayacaklara başarılar 
dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
katılımcıların Ramazan ayını da 
kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22. Dönem Adli Yargı Hâkimi 
ve adayı olarak birinci olan Seha Demirel’i özet, kısa, 
veciz konuşması nedeniyle kutladı ve başarı plaketi 
verdi.

Yargı Reformu Stratejisi Programı Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un katılımlarıyla 
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi 
Programı’nda bir konuşma yaparak Yargı Reformu 
Strateji Belgesi’ni açıkladı.

Çok sayıda yargı mensubunun katıldığı programda 
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından; 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit 
Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, Yargıtay Birinci Başkanı İsmail Rüştü 
Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Hâkimler ve 
Savcılar Kurulu Başkanvekili Mehmet Yılmaz, Türkiye 
Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve YÖK Başkanı 
Yekta Saraç ile anı fotoğrafı çektirdi.

ADLİ YARGI HÂKİM VE CUMHURİYET SAVCILARININ 
GÖREV YERLERİ KURA TÖRENİ İLE BELİRLENDİ

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ AÇIKLANDI

22 Mayıs 2019

30 Mayıs 2019
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Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesinin 
(TÜRKPA) 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mecliste 
TÜRKPA 10. Yıl Nişanları Takdim Töreni ve Fotoğraf 
Sergisi için Meclis Şeref Holünde bir açılış töreni 
düzenlendi.

TÜRKPA 10. Yıl Nişanları Takdim Töreni ve Fotoğraf 
Sergisi açılış törenine TBMM Kâtip Üyesi AK PARTİ 
Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, BBP Genel 
Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, 
milletvekilleri, geçmiş dönem TBMM Başkanları İsmet 
Yılmaz, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ve Köksal 

Toptan, Türk Parlamenterler Birliği 
Genel Başkanı Nevzat Pakdil ile önceki 
dönem milletvekilleri katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan TBMM 
Başkanı Şentop, konuşmasında 
Avrasya’nın geniş coğrafyasına yayılan 
Türk halklarının, bağımsız devletler 
olarak teşkilatlanması ve bir Meclis birliği 
kurmasının 30 yıl önce bir hayalden 
ibaret olduğunu belirtti.

Kardeş Türk devletlerini ilk tanıyan 
ve bağımsız devletler camiasında yer 
almaları için destek sağlayan ülke 

olma ayrıcalığının Türkiye için büyük bir iftihar 
kaynağı olduğunu dile getiren Şentop, “1991’den 
bugüne ilişkilerimiz her alanda giderek gelişmekte 
ve derinleşmektedir. İkili ve çok taraflı zeminlerde iş 
birliğimizi daha da pekiştirmek için çaba göstermeye 
devam ediyoruz.” diye konuştu.

1993’te kurulan Uluslararası Türk Kültürü 
Teşkilatından (TÜRKSOY) sonra 21. yüzyılın ilk Türk 
teşkilatı olan TÜRKPA’nın 2008’de tesis edildiğini 
hatırlatan Şentop, “TÜRKPA’nın 10. yılını doldurmuş 
olması vesilesiyle gururluyuz ve heyecanlıyız.  

TBMM’DE TÜRKPA 10. YIL DÖNÜMÜ FOTOĞRAF 
SERGİSİ VE NİŞAN TAKDİM TÖRENİ DÜZENLENDİ

16 Mayıs 2019
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Böyle mühim bir dönemde TÜRKPA’nın dönem 
başkanlığı görevini mukaddes bir emanet olarak 
TBMM adına taşıyorum.” ifadelerini kullandı.

TÜRKPA’nın kurulduğu günden bu yana 10 yılda pek 
çok faaliyete hep birlikte imza attıklarını söyleyen 
Şentop, TÜRKPA’nın artık uluslararası bir kuruluş 
olarak kendini ispatladığını kaydetti.

TBMM Başkanı Şentop, ilk genişlemesini  
2013 - 2014 döneminde Macaristan’ın gözlemci üyelik 
kazanmasıyla kaydeden TÜRKPA’nın, 2017’den beri 
misafir ülke olarak Özbekistan’ı ağırladığını aktardı.

Yakında Özbekistan’ın da TÜRKPA’da kalıcı bir statü 
kazanmasını beklediklerini ifade eden Şentop, şunları 
kaydetti:

“Aynı şekilde Türkmenistan’ın da misafir veya 
gözlemci olarak dahi olsa TÜRKPA’da yer 
almasını arzu ediyoruz. Keza Kuzey Kıbrıs  
Türk Cumhuriyeti - TÜRKPA ilişkileri bakımından da 
uluslararası camiada kabul gören ve diğer kuruluşlara 
tanınan statülere benzer bir statü belirlenmesini arzu 
ediyoruz. Birleşmiş Milletler belgelerinde veya diğer 
uluslararası kuruluşlarda kullanılan sıfat ve statüleri 

de göz önünde bulundurarak KKTC konusunda makul 
bir çözüm bulmak zorundayız.”

Açılışını yaptığı 10. Kuruluş Yıl Dönümü Fotoğraf 
Sergisi’nin ilk olarak Kasım 2018’de İzmir’de, 
ardından Kazakistan’ın başkenti Nursultan’da ve daha 
sonra Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlendiğini 
hatırlatan Şentop, sergilenen fotoğrafların dünden 
bugüne TÜRKPA’nın çalışmalarını kayıt altına alan bir 
belgesel niteliğinde olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra TÜRKPA’ya 
kuruluşundan itibaren katkıları olan geçmiş dönem 
TBMM Başkanları İsmet Yılmaz, Cemil Çiçek, Mehmet 
Ali Şahin ve Köksal Toptan ile CHP Bursa Milletvekili 
Erkan Aydın; önceki dönem milletvekilleri Türk 
Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil 
ile Ekrem Erdem, Haluk İpek ve Feyzullah Kıyıklık’a  
10. yıl nişanlarını takdim etti.

TBMM Başkanı Şentop’a ise nişanını 23. Dönem 
TBMM Başkanı Köksal Toptan takdim etti.

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra TÜRKPA  
10. Kuruluş Yıl Dönümü Fotoğraf Sergisi’nin açılışını 
yaptı ve beraberindekilerle sergiyi gezdi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'a, 23. TBMM Başkanı 
Köksal Toptan  tarafından  TÜRKPA  10. yıl  nişanı takdim 
edilirken

25. TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop

24. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ve TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop

23. TBMM Başkanı Köksal Toptan ve TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop

Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil ve  
TBMM Başkanı  Prof. Dr. Mustafa Şentop

26. TBMM Başkanı İsmet Yılmaz ve TBMM Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Şentop
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TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, ŞEHİT AİLELERİ 
VE GAZİLER, MECLİS PERSONELİ İLE PARLAMENTO 
MUHABİRLERİNE İFTAR YEMEĞİ VERDİ

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, Mecliste şehit 
aileleri ve gazilerle onurlarına 
verdiği iftar programında bir araya 
geldi.

17 Mayıs 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un, şehit 
aileleri ve gaziler onuruna verdiği iftar programına 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk da katıldı.

TBMM Tören Salonu’nda düzenlenen iftar 
programında konuşan Şentop, sınır boyları başta 
olmak üzere Türkiye'de ve sınır ötesinde görevlerini 
ifa eden askerlere, emniyet güçlerine selamlarını 
ve hayır dualarını gönderdiklerini belirterek "Allah 
bütün askerlerimizi, emniyet güçlerimizi muhafaza 
buyursun ve muzaffer kılsın." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, dünyanın çeşitli bölgelerinde 
yokluk, yoksulluk çeken, Türk ve Müslüman olduğu 
için eziyete uğrayan insanlara da en kısa zamanda 
huzur ve kurtuluş temennisinde bulundu.

Gerçekleştirilen iftarın önemine işaret eden Şentop, 
"Burada, Allah'ın adını yüceltmek; vatanını, namusunu, 
al bayrağını korumak için canlarını Allah'a adayan 
aziz şehitlerimizin aileleriyle bir aradayız. Biz bugün 
burada, vatan, bayrak, ezan ve din-i mübin-i İslam 
için gazi olan kardeşlerimizle bir aradayız. Bir araya 
gelmek için bundan güzel vesile, bundan güzel sofra, 
bundan güzel vakit olamaz." dedi.

Bakü'de, Kıbrıs'ta, Rumeli'de, Çanakkale'de ve birçok 
coğrafyada şehitliklerin bulunduğunu, hilalin ve 
yıldızların parıldadığı semayı ayakta tutan sütunların 
bu şehitlikler olduğunu belirten Şentop, bütün bu 
şehitliklerin, bulundukları topraklara vurulmuş İslam 
mühürleri olduğunu söyledi.
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Hangi şehitliğe gidilirse gidilsin, farklı illerden, hatta 
bugün Türkiye dışında kalmış topraklardan gelen 
şehitlerin yan yana yattıklarının görüleceğine vurgu 
yapan Şentop, şu şekilde devam etti:

"O şehitleri öyle yan yana, koyun koyuna yatıran, ne 
askerlik sevk emri, ne de komutanlarının zorlamasıdır. 
O şehitleri yan yana yatıran, o gencecik fidanları 
canlarından geçme şuuruna erdiren, 'Bu ezanlar ki 
şehadetleri dinin temeli / Ebedi yurdumun üstünde 
benim inlemeli' duası, davası ve kararlılığıdır.

TBMM'nin, büyük ve şanlı bir mücadelenin 
karargâhlığını yaptığını dile getiren Şentop, "bu büyük 
ve şanlı mücadelenin" 100. yıl dönümünün kutlandığını 
kaydetti.

TBMM Başkanı Şentop, yüz yıl önce, Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk'ün ve mücadele arkadaşlarının 
önderliğinde, istilaya ve işgale karşı Samsun'dan 
bir Millî Mücadele’nin başlatıldığını, o mücadelenin 
dalga dalga yayılarak işgalcileri hezimete uğrattığını 
anımsattı.

Millî Mücadele’nin 100. yılı münasebetiyle Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu mücadelenin inançlı 
yolcularını rahmetle, minnetle ve şükranla andığını 
belirten Şentop, Atatürk'ün aktardığı, Çanakkale 

Savaşı sırasında, Conkbayırı'nda şahit olduğu bir 
hadiseye de yer verdi.

TBMM Başkanı Şentop, "Conkbayırı'nda öleceğini 
bile bile o sipere korkmadan giren şehit, teröre ve 
teröriste karşı mücadele ederken toprağa düşen, 15 
Temmuz’da hainlerin tankına ve bombasına karşı 
yumruklarıyla mücadele eden şehidin ve gazinin 
atasıdır. Ruh, aynı ruhtur." şeklinde konuştu.

"Millet ve ülke olarak yolumuzu tayin eden sadece 
şehitlerimizin ve gazilerimizin cesareti değil. Şehit 
yakınlarımızın ve gazilerimizin vakur ve başı dik 
hâlleri, bizi ayakta tutan ruhu işaret etmesi bakımından 
hepimize örnek olmaktadır." diyen Şentop, şunları 
kaydetti:

"Şehidinin başında 'Vatan sağ olsun.' diyen bir ana, bir 
baba, bir eş, bir evlat, bir kardeş, düşmana indirilen 
en ağır darbedir. Zira o 'Vatan sağ olsun.' sözü, 
Allah'ın dininin, ezanın, bayrağın ve vatanın sahipsiz 
olmadığını dosta düşmana ilan eden bir cesaret ve 
onur abidesidir.

Türkiye, bugün artık sadece bir ülkenin ve bir 
coğrafyanın adı değildir. Türkiye bugün, bir umudun, 
bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır. Türkiye 
bugün, dün olduğu gibi, istiklalini her türlü bedeli 
ödeyerek elde tutacağını ilan eden cesaretin adıdır. 
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Türkiye bugün, 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış 
şaşarım.' ruhunun adıdır. Türkiye bugün, sadece 
vatanımızın değil, aynı zamanda vazifemizin adıdır. 
Türkiye bir umudun adıdır ve bu umuda içeride ve 
dışarıda düşmanlık yapanlar önceden olduğu gibi yine 
faaliyet hâlindedir. Fakat adları, kisveleri ve gayeleri ne 
olursa olsun bu düşmanlar bilmelidirler ki Türkiye'nin 
ezici çoğunluğu, vatanını ve hürriyetini korumayı var 
oluşunun bir şartı saymaktadır."

Türkiye'nin sadece "vatan" değil, aynı zamanda "vazife" 
olduğuna da işaret eden Şentop, bu iftar programında, 
Türkiye'yi bir vazife olarak görmek konusunda en 
mahir ve en cesur davranan şehitler ve gazilerin 
şanını bir kez daha anmak üzere toplanıldığını belirtti.

TBMM'nin, "gazi" unvanına sahip olduğunu, üstelik 
bu unvanı iki kere hak ettiğini söyleyen Şentop, şu 
ifadelere yer verdi:

"Bu Meclisin ilk gaziliği, bundan 100 yıl evvel 
Samsun'da başlayan ve neticeye ulaşan Millî 
Mücadele’nin karargâhı olması sebebiyledir. Bu 
Meclisin ikinci gaziliği ise 15 Temmuz'da FETÖ 
tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi 
karşısında gösterdiği yiğitçe duruş ve darbeci 
hainlerin yüce Meclisi bombalaması sebebiyledir. 
Dolayısıyla bu yüce Meclis, şehitliğin manasını ve 
gaziliğin bedelini en iyi kavrayan bir merkezdir. Milletin 
evi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, en önemli ve 
anlamlı gecelerinden birini sayenizde ve teşriflerinizle 
yaşamaktadır. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. 
Allah, bizleri şehitlerimizin şefaatine nail eylesin."

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop tarafından şehit 
aileleri ve gaziler onuruna verilen 
iftar programına katılan Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk bir konuşma 
yaptı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, iftar programında yaptığı konuşmada 
Bayburt - Trabzon arasında bulunan Soğanlı 
Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 
Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması 
sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri 
Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında 
akıntıya kapılarak şehit olan iki asker için Allah'tan 
rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

Şehit aileleri, gaziler ve onların yakınlarıyla Gazi 
Meclisin çatısı altında, iftar sofrasında bulunmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk, ramazanın 
Türkiye'ye, millete ve İslam âlemine barış, huzur ve 
esenlikler getirmesi temennisinde bulundu.

"Malazgirt'te Alparslan olan gazi milletimiz, 
Çanakkale'de Seyit Onbaşı, Sarıkamış'ta Nihat 
Binbaşı, 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir oldu." diyen 
Selçuk, milletin vatan için çok bedeller ödediğini, nice 
zorluklara, acılara göğüs gerdiğini belirtti.

15 Temmuz’da bağımsızlığa, istikbale kasteden darbeci 
teröristlere karşı hep birlikte onurlu bir mücadele 
ortaya konulduğunu dile getiren Selçuk, "Teröristler 
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milletin emanet ettiği ağır silahlarla millî iradenin 
kalesi yüce Meclisimizi bombalarken oradaydık. 
Helikopterden milletin evine, vatandaşlarımızın 
üzerine acımasızca kurşun yağdırdıklarında, 
kahramanlarımız şehit olduklarında oradaydık. 15 
Temmuz'da büyük bedeller ödeyerek tarih yazdık, 
bütün dünyaya demokrasi dersi verdik." şeklinde 
konuştu.

Şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarına hizmet 
etmenin, hizmetlerin en büyüğü ve en yücesi olduğunu 
vurgulayan Selçuk, şu şekilde konuştu:

"Biz de bu bilinçle her yapılan hizmetin daha 
iyisini yapabilme gayreti içerisindeyiz. Bu amaçla 
şehit yakınlarına tanınan istihdam hakkını birden 
ikiye çıkardık. Bu hakkı kullanabileceklerin yanına 
şehidimizin eşi, çocuğu, kardeşi, anne ve babasını 
da ekledik. İstihdamda 45 yaş şartını kaldırdık. Daha 
önceden yılda iki defa yapılan atamaları süresiz hâle 
getirdik. Tanıtım kartı olarak da kullanılabilen ücretsiz 
seyahat kartı hakkından yararlananların kapsamını 

genişlettik. Bugün itibarıyla 166 bini aşkın şehit yakını, 
gazi ve gazi yakınımızın ücretsiz seyahat hakkını 
kullanmalarını sağladık."

AK PARTİ hükûmetleri döneminde yapılan 
düzenlemeyle harp malulü olarak değerlendirilen 
tüm er ve erbaşların aylıklarında artış sağlandığını 
dile getiren Selçuk, su ve elektrik ücret indiriminin de 
kapsamını genişlettiklerini aktardı.

Bütün bunların şehit yakınlarına, gazi ve gazi 
yakınlarına olan borcu ödemeye yetmeyeceğini 
belirten Selçuk, "Biz 82 milyonluk Türkiye olarak 
sizlerin ailesiyiz. Sizleri kendi ailelerimizden 
ayrı görmüyoruz. Vatan ve millet için göstermiş 
olduğunuz eşsiz fedakârlıkların maddi hiçbir 
karşılığının olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. 
Şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya 
devam edeceğiz." diye konuştu. Konuşmanın 
ardından TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Selçuk, 

şehit yakınları ve gazilerle aile fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Meclis personeli ile iftar yemeğinde 
bir araya geldi.

20 Mayıs 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Meclis 
personeli ile bir araya geldiği iftar programında yaptığı 
konuşmada, davete gelen tüm personele teşekkür 
ederek personelin ramazan ayını kutladı. Şentop, iftar 
programında emeği geçenlere de teşekkür etti.

Meclis Başkanı seçilmesinin ardından hızlı bir süreçten 

geçtiklerini söyleyen Şentop, bu bakımdan planladığı 

bir çok şeye henüz tam olarak başlayamadıklarını dile 

getirdi. 
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Meclisteki birimleri ziyaret ederek çalışmalara ilişkin 
bilgi almak istediğini anlatan Şentop, gelecek haftadan 
itibaren ziyaretlerine başlayacağını bildirdi.

Meclisteki güzel görüntünün arka planında emek 
ve çalışmanın olduğuna dikkati çeken Şentop, 
"Meclisin görünen yüzü var. Bütün bu görüntüyü 
ortaya çıkarabilmek için yoğun çalışan, 7 bin 600'ün 
üzerinde arkadaşımız bulunuyor. Onların emeklerinin 
her biri görünmüyor, toplamda görülüyor. TBMM 
olarak güzel görüntü oluşturabiliyorsak bunu hep 
beraber oluşturmuş oluyoruz." diye konuştu.

Mecliste görev taksimi olduğuna değinen Şentop, "Bu 
çerçevede de işler doğru yürüdüğünde, zamanında 
yapıldığında, bir hata, kusur olmadığında fazla bir 
konu olmaz, konuşulmaz ama en ufak bir hata çok 
önemli bedellere sebebiyet verebilir. Bu aslında sosyal 
hayatta da kurumsal hayatta da bilimsel hayatta 
da böyle. Kurumlar; bilimsel, kurumsal çalışmalar, 
sosyal çalışmalar, hatalar üzerinden değerlendirilir." 
ifadelerini kullandı.

DHKP-C'li teröristlerce TBMM'de gerçekleştirilmeye 
çalışılan eylemi hatırlatan Şentop, şu şekilde devam 
etti:

"Bununla aslında Meclise girmeye çalışan, göz diken 
bazı terörist grupların olduğu, bunların daha önceden 
çalışmalar yürüttüğü ortaya çıktı. Hamdolsun bir 

taraftan buradaki sistemin 
iyi çalıştığı test edilmiş 
oldu ama Allah korusun 
bir hata olmuş olsaydı, 
bu hepimize mal olacak, 
bedelini hepimizin ödeyeceği 
bir hataya dönüşecekti. Bu 
biraz güvenlikle ilgili bir 
konu ama bunun dışında 
bizim çok basit saydığımız 
birçok konu olabilir. Hepimiz 
çok basit hataların buradaki 
toplam çalışmadaki güzelliği 
bozabileceğinin farkında 
olmalıyız."

2020'nin önemli bir dönüm 
noktası olduğuna değinen 
Şentop, başta İstiklal Harbi 
olmak üzere TBMM'nin 
kuruluşu, İstiklal Marşı'nın 
kabulünün 100. yıllarının 

idrak edileceğine işaret etti.

100. yılların, önemli tarihî dönüm noktaları olduğunu 
söyleyen Şentop, "Hem geçmişi değerlendirmek 
hem enerjimizi yeniden tazelemek; bakış açılarımızı, 
perspektiflerimizi temizlemek hem de geleceğe yönelik 
yeni hamle yapma imkânlarını araştırmak bakımından 
çok önemli. Bununla ilgili de hazırlıklar yapacağız. Bu 
konuda sizlerin de katkılarını bekliyorum." dedi.

Meclis personeli ile kişisel elektronik posta adresini 
paylaşan Şentop, "Bana, konu olarak 2020'yi yazmak 
suretiyle Meclisin açılışının 100. yılında ne tür 
programlar, kutlamalar yapılabilir, önerileriniz nelerdir, 
bunun dışında başka önerilerinizi, değerlendirmelerinizi 
yazabilirsiniz. Hep beraber Meclisin 100. yılında yeni 
hamlelere imkân verecek birtakım değerlendirmeleri, 
çalışmaları yapacağız. Katkılarınızı, fikirlerinizi 
bekliyorum." çağrısında bulundu.

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ise 
programda yaptığı konuşmada, Meclis personelinin 
ramazan ayını kutladı. 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yoğun bir mesai 
programı olmasına rağmen iftar programı düzenlediği 
için teşekkür eden Kumbuzoğlu, iftar yemeğinde emeği 
geçen Destek Hizmetleri Başkanlığı çalışanlarına da 
teşekkür etti.
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TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, gazete ve 
televizyonların Ankara temsilcileri 
ile parlamentoda görev yapan basın 
mensupları onuruna bir iftar yemeği 
verdi.

29 Mayıs 2019

TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilen iftar 
programına TBMM İdare Amirleri AK PARTİ Ankara 
Milletvekili Orhan Yegin ile  AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Hasan Turan ve Parlamento Muhabirleri 
Derneği (PMD) Genel Başkanı Göksel Bozkurt da 
katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, gazete ve 
televizyonların Ankara temsilcileri ve parlamentoda 
görev yapan basın mensupları ile bir araya geldiği 
iftar programında bir konuşma yaptı. 

Gazetecilerle güzel bir akşamda, güzel bir vesileyle 
bir araya geldiklerini belirten Şentop, “İçinde 
bulunduğumuz yapı, başlangıcının 100. yılını  
10 gün önce Samsun’da kutladığımız Millî Mücadele’yi 
yöneten, yürüten ve sonuca ulaştıran bir merkez. 
Aynı zamanda 143 yıllık parlamento geleneğimizin 
son ve en olgun hâlinin tecessüm ettiği mekân... Bu 
bakımdan, tarihe tanıklık eden ve hatta o tarihi bizzat 
yapan bir yerdeyiz.” diye konuştu.

Gazetecilerin yarış içinde olduğuna, en çarpıcı 
haberi en hızlı şekilde okurlarına, izleyicilerine ve 
takipçilerine ulaştırmayı amaçladıklarına işaret eden 
Şentop, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bundan daha doğal bir şey olamaz ancak bunu 
yaparken demokrasimizin, kurumlarımızın ve 
siyasetin itibarının korunmasına da hep beraber dikkat 
etmek zannederim ki kamu yararına bir hassasiyet 
olur. Elbette bizim yaptığımız her işten, aldığımız her 
karardan sizler memnun değilsiniz, bunları sevinçle 
karşılıyor değilsiniz. Biz de sizin yaptığınız her 
haberden hoşnutuz diyemeyiz. Demokrasi dediğimiz 
de işte tam budur. Demokratik düzenin temel 
şartlarından olan ifade özgürlüğünü zedelemeden 
bazı hususlarda dikkatli olmak lüzumuna işaret etmek 
isterim.”

Siyaseti ve siyasetçiyi eleştiren haberlerin, okurlar 
ve izleyiciler nazarında karşılığının yüksek olduğuna 
değinen Şentop, “Bu noktada eleştirilerin, eleştirel 
haberlerin hepimizin ortak değeri olan yüce Meclisin 
saygınlığına ve siyaset kurumunun itibarına halel 
getirmemesi arzu edilir. Doğru bilgiye ulaşmak 
konusunda iletişim sorunu çekilmeyen bir siyasetçi 
olarak bundan sonra da kapılarımın sizlere her zaman 
açık olduğunu da bu vesileyle belirtmiş olayım.” 
ifadelerini kullandı.
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Türkiye’nin köklü bir parlamento, ayrıcalıklı bir 
müzakere geleneği olduğuna dikkati çeken Şentop, 
“İlk parlamentomuz açıldığında, Avrupa ülkelerinin 
bir kısmında böyle bir kurum bulunmuyordu. 
Kesintilere uğrasa da Cumhuriyet döneminde büyük 
çabayla inşa ettiğimiz ve bu noktaya getirdiğimiz 
değerli bir demokrasi tecrübemiz var ve kanaatimce 
Türkiye’nin birçok değeri yanında demokrasisi, sahip 
olmaktan en çok gurur duyduğumuz bir kazanımdır.” 
değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’nin, 170 yılı aşan seçim, 143 yıllık bir 
parlamento geleneğine sahip olduğunun altını çizen 
Şentop, şunları söyledi:

“Basın tarihimiz de aşağı yukarı aynı süreçte 
olgunlaşıp bugüne kadar gelmiştir. Dolayısıyla 
parlamento geleneğimizle basın geleneğimizin eş 
zamanlı oluştuğu söylenebilir. Bu bakımdan modern 
siyasetimiz ve basın hayatımız bir çok bakımdan daima 
iç içedir. Demokrasimiz, hepimizin ortak çabasıyla 
inşa ettiğimiz bir kazanım olduğu gibi, hepimizin 
ortak hassasiyetle korunmasına ve gelişmesine 
gayret göstermemiz gereken bir değerdir. Bu 
konuda medyanın bugüne kadar gösterdiği çabayı 
elbette takdir ediyorum fakat bundan sonrası için de 
üzerimize birçok görev düşmektedir. Bu görevlerin 
yerine getirilmesi konusunda elinizden geleni 
yaptığınızı görmekten memnuniyet duyuyorum.”

TBMM Başkanı Şentop, özellikle 15 Temmuz hain 
darbe girişimi gerçekleşirken basın yayın organlarının 
demokrasiden yana takındıkları tavrın takdire şayan 
olduğunu vurguladı.

Meclisin gazi unvanının, hem Millî Mücadele’nin 
karargâhı olması hem de 15 Temmuz hain darbe 
girişiminde darbecilerin bombalarına maruz 
kalmasından geldiğini söyleyen Şentop, “15 Temmuz’un 
o karanlık gecesini aydınlatan demokratik tavrın, millî 
iradeyi esas alan direnişin önemli bir parçası olduğu 
için basın mensuplarımıza ve medyamıza buradan bir 
kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.

Demokrasinin temelinin çok seslilik olduğunu ifade 
eden Şentop, şu şekilde konuştu:

“Bu noktada çok sesli ve özgür bir basının demokratik 
sistemin korunması ve güçlendirilmesi için son derece 
önemli bir işlev gördüğü muhakkaktır. Coğrafyamız 
başta olmak üzere dünyada gündemin çok hızlı 
değiştiği göz önüne alındığında, toplumumuzun doğru 

ve hızlı bir şekilde haberdar edilmesinin lüzumu ortaya 
çıkar. Bu konuda, basının yüklenmiş olduğu toplumu 
doğru bilgilendirme görevinin ne kadar değerli ve 
önemli olduğunun farkındayız.”

Kişilerin, toplumların, milletlerin ve kurumların 
tarihlerinde bazı yılların sembolik değerleri 
bulunduğunu, bu yılların, diğer yıl dönümlerinden daha 
özel kutlamalara sahne olduğunu belirten Şentop, “Bu 
yıl Millî Mücadele’nin başlangıcının 100. yılı... 2020 yılı 
da Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılı 
olacak. Yalnızca millî tarihimiz için değil, Türk ve İslam 
dünyasının tamamı için Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
açılışının 100. yılı çok önemli.” diye konuştu.

Bu nedenle gelecek yılın Türkiye, demokrasi ve herkes 
için özel bir anlamı bulunduğuna işaret eden Şentop, 
“Yapacağımız hazırlıklarla, özel kutlama takvimimizle 
Gazi Meclisimizin hürriyet ve istiklalimizin merkezi 
olduğunu bir kez daha göstereceğiz. Türkiye’yi ve 
Türk milletini ebediyete kadar yaşatmak için büyük bir 
azimle çalışmaya devam edeceğimizi bütün dünyaya 
tekrar ilan edeceğiz. İnşallah gururla anlatacağımız 
güzel etkinlikler yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Son günleri idrak edilen ramazan ayının sağlık, sıhhat 
ve huzur içinde bayrama erişmesini temenni eden 
Şentop, şunları kaydetti:

“Şimdiden mübarek Kadir gecenizi ve Ramazan 
Bayramı’nızı tebrik ediyorum. İnşallah huzur ve 
barış içinde bir bayram geçiririz. Bugün ayrıca,  
ümmü’l - bilad beldelerin anası olarak bilinen, Türk 
ve İslam dünyasının kalbi, dünyadaki bütün şehirlerin 
şahı olan İstanbul’un fethinin 566. yılı... Milletimize 
ve İslam âlemine kutlu olsun. Sizlere, yaptığınız 
zor işte başarılar diliyor, davetimize icabet ederek 
yüce Meclisin çatısı altında düzenlediğimiz iftar 
programımıza katıldığınız için hepinize teşekkür 
ediyorum.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
beraberindeki parlamento heyetiyle Kuzey Makedonya 
ziyareti kapsamında başkent Üsküp’e gitti.

TBMM Başkanı Şentop’a Üsküp ziyaretinde  
Türkiye - Makedonya Parlamentolar Arası Dostluk 

Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Bursa Milletvekili Ahmet 
Kılıç, Türkiye - Bosna Hersek  
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Bursa Milletvekili Refik Özen, 
26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili 
Mahmut Kaçar, Eyyubiye 
Belediye Başkanı Mehmet 
Kuş, Haliliye Belediye Başkanı 
Mehmet Canpolat ve İzmir 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Özgener'den 
oluşan heyet eşlik etti.

TBMM Başkanı Şentop 
ve beraberindeki heyet, Uluslararası Üsküp 
Havalimanı’nda Kuzey Makedonya Meclis Başkan 
Yardımcısı Vesel Memedi, Türkiye Üsküp Büyükelçisi 
Tülin Erkal Kara ve ülkedeki Türk kurum ve 
kuruluşlarının temsilcileri tarafından karşılandı.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP,  
KUZEY MAKEDONYA’YA RESMÎ ZİYARETTE BULUNDU

25 - 26 Mayıs 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkan Yardımcısı  
Vesel Memedi tarafından karşılanırken

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya’nın başkenti 
Üsküp’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı  
Stevo Pendarovski tarafından kabul edildi.                                             25 Mayıs 2019
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kuzey 
Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski 
tarafından başkent Üsküp’teki “Villa Vodno” 
Cumhurbaşkanlığı rezidansında kabul edildi. 

TBMM Başkanı Şentop’a ziyarette Türkiye Üsküp 
Büyükelçisi Tülin Erkal Kara eşlik etti.

Görüşmede, Kuzey Makedonya - Türkiye ilişkileri ele 
alındı, dostane ilişkilerin üst düzeyde ve yoğun şekilde 

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski
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devam ettiği vurgulandı. Bölgedeki mevcut duruma 
ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Pendarovski, Türkiye’nin, ülkesinin Avrupa - 
Atlantik entegrasyonu yolundaki sürekli desteğiyle 
ilgili memnuniyetini ifade ederek, stratejik partner 
Türkiye’nin, ülkesinin NATO’ya katılım protokolünü 
en kısa zamanda onaylayacağı yönündeki beklentisini 
aktardı.

Cumhurbaşkanı Pendarovski, ülkesinin NATO’ya 
üyeliğinin bölgenin istikrarına ve Kuzey Makedonya’nın 
genel iç sosyal ve politik durumuna etki edeceğini 
belirtti.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya 
ziyareti kapsamında Uluslararası 
Balkan Üniversitesi (İBU) tarafından 
düzenlenen “Yeni Bin Yılın Başında 
Küresel Barış Vizyonu” konulu 
konferansa konuşmacı olarak katıldı.

25 Mayıs 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, “Yeni 
Bin Yılın Başında Küresel Barış Vizyonu” konulu 
konferansta dünyanın genel gidişatı, Türkiye’nin 
pozisyonu ve gelecekle ilgili konulara değindi.

TBMM Başkanı Şentop, “28 - 30 Haziran’da İBU’da 
düzenlenecek 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

var. Bir mani çıkmazsa o kongre için de gelmeyi 
düşünüyorum. O zaman hem daha geniş temas 
imkânları hem de burada konuşma imkânları olacak.” 
değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop’un konuşmacı olarak yer aldığı 
konferansa TBMM heyeti, Üsküp Büyükelçisi Tülin 
Erkal Kara, siyasiler, diplomatlar, akademisyenler, 
ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve 
çok sayıda davetli katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, konferansın ardından Mustafa 
Paşa Camii’ni ziyaret etti. Şentop daha sonra çarşıda 
esnaf ziyaretinde bulundu.

Kuzey Makedonya’nın başkenti 
Üsküp’te, Türkiye’nin Üsküp 
Büyükelçiliği himayesinde, 
Uluslararası Balkan Üniversitesi 
(İBU) ve Makedonya Türk Sivil 
Toplum Teşkilatları Birliğinin 
(MATÜSİTEB) ev sahipliğinde ve 
Şanlıurfa’nın Haliliye Belediyesinin 
katkılarıyla bir iftar programı 
düzenlendi.

26 Mayıs 2019

İBU kampüsü bahçesinde düzenlenen yaklaşık 
bin 200 kişilik iftar programına Kuzey Makedonya 
Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un yanı sıra Kuzey 
Makedonya’nın eski Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov, 
bakanlar, milletvekilleri, Türkiye Üsküp Büyükelçisi 
Tülin Erkal Kara, Kuzey Makedonya Meclis Başkan 
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Yardımcısı Vesel Memedi, Kuzey Makedonya İslam 
Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Süleyman Recepi ile 
siyasiler, diplomatlar, akademisyenler, ülkedeki Türk 
kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda 
davetli katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Üsküp’te düzenlenen 
iftar programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek iftar 
sofralarının barış, bereket ve selamet sofraları 
olduğunu belirtti.

Ailesinin, Kuzey Makedonya’nın Gevgeli şehrinden 
Türkiye’ye göç ettiğini anımsatan Şentop, “Türkiye ve 
Kuzey Makedonya’nın dostluğu tüm Balkanlar ve tüm 
dünya için örnek teşkil etmektedir. Bölgede huzur 
ve barışın korunması, çok etnik kökenli ve çok etnik 
kökenli dokunun muhafaza edilmesiyle ekonomik 
refaha erişilmesi hususlarında ortak görüşlere sahip 
olduğumuz Kuzey Makedonya’yla ilişkilerimizin, 
Sayın Cumhurbaşkanı Pendarovski döneminde 
de güçlenerek devam edeceğini umuyorum, buna 
inanıyorum.” şeklinde konuştu.

İki ülke arasında kültür, ekonomi, siyaset ve savunma 
gibi birçok alanda sağlam bir iş birliğinin mevcut 
olduğunu dile getiren Şentop, Kuzey Makedonya’nın 
son dönemde elde ettiği başarıları takdirle takip 
ettiklerini vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, “Balkanlar’da barışın 
muhafaza edilmesi, aynı zamanda hepimizin huzur 
içinde yaşaması anlamına gelmektedir.” ifadesini 
kullandı.

Türkiye’nin zor zamanlarda Kuzey Makedonya’nın 
yanında durarak iki ülke arasındaki kardeşlik 
duygusunun hakkını verdiğine işaret eden Şentop, 
“Kuzey Makedonya’nın ulusal hedeflerinin başında 
gelen NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyelik süreçlerini 
desteklediğimizi, Avrupa - Atlantik kurumlarıyla 
bütünleşme yolunda bu desteğimizin süreceğinin 
altını çizmek isterim.” diye konuştu.

Kuzey Makedonya’nın da Türkiye’nin terörle 
mücadelesine aynı desteği vereceğine inandıklarını 
ifade eden Şentop, “Millî iradenin tecelli ettiği 
Gazi Meclisimizin Başkanı olarak, Fetullahçı terör 
örgütü (FETÖ) başta olmak üzere terör örgütlerine 
karşı kararlılıkla yürüttüğümüz mücadelede Kuzey 
Makedonya’ya güveniyoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, ayrıca İBU’nun Türkiye ve 
Balkanlar arasında bir “eğitim köprüsü” vazifesi 
gördüğünü belirtti.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski  
ile Türkiye Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara da iftar 
programında birer konuşma yaptı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop, beraberindeki 
parlamento heyetiyle Bosna 
Hersek ziyareti kapsamında 
başkent Saraybosna’ya gitti.

TBMM Başkanı Şentop’a Türkiye 
- Bosna Hersek  Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı 
ve AK PARTİ Bursa Milletvekili 
Refik Özen, Türkiye - Makedonya 
Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanı ve AK PARTİ 
Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, 
26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili 
Mahmut Kaçar, Eyyubiye 
Belediye Başkanı Mehmet 
Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut 
Özgener ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 
Başkanvekili Nihat Özdemir’den oluşan heyet eşlik etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve  Bosna Hersek Halklar 
Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, Saraybosna’daki 
temasları kapsamında Bosna Hersek 
Halklar Meclisi Başkanı Bakir 
İzzetbegoviç ile bir araya geldi.

26 Mayıs 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop ve beraberindeki 
parlamento heyeti, bağımsız Bosna 
Hersek’in kurucu Cumhurbaşkanı 
merhum Aliya İzzetbegoviç’in Kovaçi 
Şehitliği’ndeki kabrini ziyaret etti.

26 Mayıs 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Bosna 
Hersek’in başkenti Saraybosna’daki temasları 
kapsamında şehitlik anıtına çelenk bırakarak bağımsız 
Bosna Hersek’in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya 
İzzetbegoviç’in kabri başında dua etti.

TBMM Başkanı Şentop’a şehitlik ziyaretinde 
merhum Aliya İzzetbegoviç’in oğlu ve Bosna 
Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç 
de eşlik etti.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, BOSNA HERSEK’E 
RESMÎ BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ 26 - 27 Mayıs 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı  
Bakir İzzetbegoviç ile heyetlerarası görüşmede 
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TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop ve beraberindeki 
parlamento heyeti, Bosna 
Hersek’in batısındaki Livno 
şehrinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye 
Belediyesince düzenlenen iftar 
programına katıldı.

27 Mayıs 2019

Bosna Hersek’in batısındaki Livno şehrinde Curcinica 
Camii’nde düzenlenen iftar programı, Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ve çocukların ilahi okumasıyla başladı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 
vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar programında 
yaptığı konuşmada, iki yıl önce de Livno’daki tarihî 
caminin bahçesinde düzenlenen iftara katıldığını 
belirterek genelde Türkiye’den gelen heyetlerin 
Saraybosna’da iftar düzenlediğini ama iki yıl önce 
burada iftara katıldığında yaşadığı güzel hissiyatı 
unutamadığını söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, iki yıl önce buraya gelip iftar 
yaptıklarında kalplerini de bırakıp ayrıldıklarını dile 
getirerek en kısa zamanda yeniden gelmek istedikleri 
bu şehirde, bu akşam da beraber iftar yapma imkânı 
bulduklarını ifade etti.

İftarların her yerde olabileceğini ama bir arada 
olunduğu sürece maneviyatının çok farklı olduğunu 
kaydeden Şentop, “Sizlerle beraber iftar yapmanın 

manevi tadına varabilmek için iki buçuk saate yakın 
yol katettik.” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Ne mutlu sizlere ki İslam’ın, Müslümanlığın 
güzelliklerini burada, sayıca az olduğunuz ve 
imkânlarınızın az olduğu bir yerde yaşatıyorsunuz. 
Türkiye’den buraya çok uzun mesafeler var 
ama şunu her zaman bilmenizi isterim. Başta 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere Türkiye’de yaşayan bütün kardeşlerinizin gönlü, 
duaları ve imkânları sürekli sizlerle beraber.”

Bir zamanlar Osmanlı Devleti’nin sınırlarının buradan 
da öteye uzandığını, farklı inanç ve kültürlerden 
insanların Osmanlı’da bir arada yaşadığını hatırlatan 
Şentop, “O devlet, büyük bir baba gibi, dede gibi öldü. 
Onun çocukları bu geniş coğrafyada darmadağınık 
kaldı. Yüz yıl sonra yavaş yavaş kendimize gelmeye 
başladık. Kardeşlerimizi arıyoruz, buluyoruz, onlarla 
kucaklaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki günler çok daha 
güzel; birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin 
zirve yapacağı günler olacak.” diye konuştu.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş 
da programda bir konuşma yaparak Eyyübiyelilerin 
selamlarını ve Osmanlı emanetine sahip çıktıkları için 
Bosna Hersek halkına minnetlerini iletti.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet, iftar 
öncesinde Livno’daki tarihî camiler ve şehrin eski 
mahallelerini gezerek Boşnaklarla sohbet etti.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Rumeli Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derneğinin iftar programına katıldı.

16 Mayıs 2019

İstanbul Bakırköy'de düzenlenen iftar programına, 
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un yanı 
sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Kocaeli 
Milletvekili Saffet Sancaklı ve Rumeli Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği Başkanı Adnan Şahinler katıldı.

Programda konuşan Şentop, 15 Mayıs’ta misafir 
ettiği Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina 
Matviyenko'nun ifadelerine atıfta bulunarak "Türkiye 
kendi kararını kendisi veren nadir ülkelerden biri." 
ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kadın ve Demokrasi Derneği 
(KADEM) İl Temsilciliğinin Tekirdağ’da düzenlediği iftar programına katıldı.

18 Mayıs 2019

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ 
Temsilciliğinin, kent merkezindeki okulun bahçesinde 
düzenlenen iftar programına AK PARTİ Tekirdağ 
Milletvekilleri Çiğdem Koncagül ve Mustafa Yel, 
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Suriyeli aileler ve 
davetliler katıldı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, programda 
yaptığı konuşmasında iftar buluşmasının güzelliklere 
ve hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, KADEM'in Türkiye'nin en 
genç, en dinamik derneklerinden birisi olduğunu 
belirterek "Henüz altı yaşında olmasına rağmen 

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP,  
RUMELİ TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ, 
KADEM TEKİRDAĞ TEMSİLCİLİĞİ VE SAĞLIK-SEN'İN  
İFTAR PROGRAMLARINA KATILDI
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bugüne kadar önemli çalışmalara imza attı. KADEM, 
kadın hakları konusunda yaptığı faaliyetlerle önemli 
bir boşluğu doldurdu. KADEM’in bugün 50’ye yakın 
ilimizde temsilciliği var. Temsilciliklerden biri de iki 
yıl önce Tekirdağ'ımızda açıldı. Altı yıl gibi kısa bir 
zamanda böylesine geniş bir yelpazede teşkilatlanmak 
büyük bir gayret ve fedakârlık gerektiriyor. Onu da 
kadınlarımız fazlasıyla gösteriyorlar." diye konuştu.

Başörtülü öğrencilerin yüksek eğitim alabildiği, 
eğitimli kadınların kamu dâhil birçok alanda istihdam 
imkânı bulabildiği bir zamana gelindiğini ifade eden 
Şentop, "Türkiye, bugün artık sadece bir ülkenin 

ve bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye, bugün bir 
umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır. 
Türkiye, bugün sadece vatanımızın değil, aynı zamanda 
vazifemizin adıdır. Vazifemizi hakkıyla yerine getirmek,  
kadın - erkek hepimizin boynunun borcudur. Bu borcu 
hakkıyla ödemenin yoluysa ülkemizin ihtiyaç duyduğu 
donanıma sahip olmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, KADEM ve Tekirdağ 
Temsilciliğinin çalışmalarını yakından takip ettiğini dile 
getirerek, çalışmaları ve gayretlerinin daim olmasını 
diledi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sağlık-Sen geleneksel iftar 
programına katıldı.

27 Mayıs 2019
Sağlık-Sen İstanbul şubesi tarafından düzenlenen 
iftar programına, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop’un yanı sıra AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
ve Genel Başkan Yardımcısı 65. Hükûmet Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 
milletvekilleri, Sağlık-Sen yöneticileri ile davetliler 
katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Sağlık-Sen geleneksel iftar 
programında yaptığı konuşmada, “Türkiye’de askerî 
darbe geleneğini başlatan 27 Mayıs darbesidir. 12 
Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan ve 15 Temmuz darbelerinin 
başlangıcıdır.” dedi. 27 Mayıs darbesinin Türkiye 
demokrasisine yönelik uluslararası bir müdahale 
olduğunu söyleyen Şentop, şu şekilde konuştu:

Türkiye, bu darbeyle 2. Dünya Savaşı’nın mağlupları 
statüsüne geçirildi. Kendi ordusu tarafından, şair İsmet 
Özel’in sözüyle ‘Büyük devletimiz Osmanlı, gerçek 
mânâda 27 Mayıs 1960’ta sona ermiştir.' Kurumsal ve 
devlet gelenekleri bakımından... Kısaca olay şudur; 2. 
Dünya Savaşı’ndan sonra dünyada kurulmak istenen 
bir düzen var. Görüntüde bu düzen demokrasi, serbest 
seçimler, çok partili hayatı esas alan bir sistem fakat 
esasında uluslararası sistemin yapısında risk, sorun 
oluşturmayacak devletler, hükûmetler olsun arzu 
ediliyor. Basit ifadeyle, ‘Seçimler olsun ama bizim 
çocuklar kazansın.’ diyorlar. Darbeciler dünyanın 
her yerinde aşağı yukarı hep CIA’nın çocuklarıdır. 
İstedikleri hep o. ‘Seçimleri bizim çocuklar kazansın.’ 
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Seçim olunca milletin çocukları da kazanabiliyor 
bazen. İşte bu nedenle öyle bir sistem kurulması arzu 
ediliyor ki seçim olsun ama hep CIA’nın çocukları 
kazansın. Bütün dünyada anayasalarla bir anayasal 
düzen kuruluyor. 27 Mayıs 1960’ta arkasındaki 61 
Anayasası’yla kurulan anayasal düzen böyle bir 
düzen. Seçimler olsun, millet istediğini seçsin ama 
millet yönetmesin ülkeyi. Ülkeyi arka planda askerî ve 
sivil bürokratlardan olan bir iktidar yönetsin.”

27 Mayıs’la birlikte Türkiye’de darbe yapmanın bir 
süreklilik hâli aldığını ifade eden Şentop, “Bu, sürekli 
olan düşük yoğunluklu bir darbe dönemidir. Arada 
yoğunluğun arttığı dönemler olmuştur. 12 Mart, 12 
Eylül böyledir. Hâlbuki Türkiye’de 1960’tan 2008’lere 
kadar kurulan bu düzen darbe düzenidir.” diye 
konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, sözlerine şu şekilde devam 
etti:

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002’de Türkiye’de 
bir iktidar değişikliği olduktan sonra bu yavaş yavaş 
değişmeye başladı. Önce siyasetin inisiyatif almasıyla 
yavaş yavaş siyasetin alanı genişledi, darbeci anlayışın 
alanı daralmaya başladı. Daha sonra bunu hukuki 
bir zemine kavuşturan anayasal değişiklikler yapıldı. 
Nihayetinde 27 Mayıs 1960 ile başlayan bu düzen, 15 
Temmuz 2016’da milletimizin, Cumhurbaşkanımızın 
çağrısıyla sokaklara dökülmesiyle fiilen sona ermiştir. 
Bunun tescili ise 16 Nisan 2017’de yapılan Anayasa 
değişikliği ile gerçekleşmiştir. Millet iradesine 
rağmen 2. Dünya Savaşı’ndan sonra oluşturulan bu 

paradigmanın yansıması 
olarak gerçekleştirilen 
anayasal düzenin sona 
ermesi bakımından 27 
Mayıs, hatırlamamız 
gereken bir tarihtir. 
Fiilen 15 Temmuz’da, 
hukuki anlamda da 
16 Nisan’da bu düzen 
sona ermiştir. Bunu 
sona erdiren anlayış, 
millete dayanan, milletle 
devleti bütünleştiren 
anlayıştır. Ne zaman ki 
tarihimizde devletle millet 
bütünleşmişse, milletin 
değerleri aynı zamanda 

devletin değerleri olabilmişse o zaman büyük 
hamleler yapmışız. İstiklal Harbi böyledir, 15 Temmuz 
da böyledir. Bir başka siyasi lider bu çağrıyı yapsaydı 
olabilir miydi? Olmazdı. Çünkü milleti sokağa çağıran 
adamın önce kendisinin sokağa inmesi lazım. ‘Siz 
gidin, ben müsait olursam gelirim.’ derse bir adam, 
onun arkasından kimse gitmez. Cumhurbaşkanımız 
Atatürk Havalimanı’nda kavganın göbeğine, meydana 
indi. Ancak kendisi meydana inebilen bir lider davet 
ederse millet arkasından sokaklara iner. Türkiye’de 
değişen şey budur; milletin değerleriyle devletin 
değerlerinin bütünleşmesi, aynılaşması...”

Türkiye’nin bulunduğu bölgede ciddi krizlerin 
yaşandığını dile getiren Şentop, “Türkiye tarihî 
dönemlerden geçiyor. Büyük bir ivme yakaladı. 
2002’den bu yana sona eren şey sadece bu 
darbe mekanizması değil, Türkiye makûs talihini 
değiştirmiştir. Ekonomik ve siyasi istikrarla dünyada ve 
bölgede itibarlı bir noktaya gelen ülkedir. Önümüzde 
kolay, güllük gülistanlık günler gözükmüyor. Burada 
Türkiye’nin etkili bir rol üstlenebilmesi ancak bu 
liderlikle, istikrarını muhafaza ile mümkündür. Bu 
devlet - millet bütünleşmesine, bu liderliğe, Türkiye’nin 
bu gelecek tasavvuruna halel getirmeyecek bir 
tavır içinde bütün vatandaşlarımızın hareket ettiğini 
düşünüyorum.” değerlendirmesini yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, konuşmasını, demokrasiye 
katkılarından dolayı Sağlık-Sen çalışanlarına teşekkür 
ederek tamamladı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un 
katılımlarıyla, “Üçüncü Binyılın Başında Dünya 
ve Türkiye” toplantısı İzmir Ticaret Odası (İZTO) 
tarafından düzenlendi.

İZTO’da düzenlenen toplantıya AK PARTİ İzmir 
Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Necip Nasır, 
61, 62, 63 ve 65. Hükûmet Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, siyasi parti 
temsilcileri, il protokolü, İZTO Başkanı Mahmut 
Özgener, İZTO Meclis üyeleri ve çok sayıda iş insanı 
katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, “Üçüncü Binyılın Başında 
Dünya ve Türkiye” isimli toplantıda yaptığı konuşmada, 
İzmir’de olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Dünya tarihi hakkında katılımcılara bilgiler veren 
Şentop, dünyanın; 21. yüzyılın başında yeni 
paradigmaların, yeni bir dünya düzeninin tartışıldığı, 
yeni bir düzenin kurulma arifesinde olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, küreselleşme denilen çok 
önemli bir değişim döneminden geçildiğini belirterek 
yaklaşık 30 yıl evvel gazete sayfalarında dünyadan 
haberlerin çok az olduğunu ancak şimdi bunun 
tersine döndüğünü vurguladı.

Bu küreselleşmenin sadece ticaret ve ekonomide 
etkili olmadığını ifade eden Şentop, “Sosyal hayatta 
da kültürde de etkili oluyor. Gençlerimiz bütün 

dünyada yaygın olan tabirleri kullanıyor, şarkıları 
dinliyor. Bu değişimin siyasi hayatı da iktidarları da 
değiştirebileceğini eklememiz lazım. Tarım devrimi 
imparatorlukları ortaya çıkarttı. Sanayi devrimi ulus 
devletleri ortaya çıkarttı. Bu küreselleşme de dünyada 
yeni siyasi oluşumlara imkân verecek, siyasette ve 
ekonomide yeni paradigmalara yol açacak bir tablo 
ortaya çıkacak.” diye konuştu.

Türkiye’nin 100 yıl içerisinde büyük gelişmeler 
yaşadığını, dünyada ve bölgesinde sözü geçen 
bir ülke olduğunu aktaran Şentop, “Yeni döneme 
hazırlanabilmek için de yeni bir hamle gerçekleştirdik. 
Türkiye geçtiğimiz yüzyılın en önemli siyasi ve 
hukuki değişikliklerinden birisiyle hükûmet sistemini 
değiştirdi. Bugün birçok ülkede sistem tartışılıyor; 
başta Fransa, Trump’ın gelişiyle Amerika Birleşik 
Devletleri’nde de 200 yıldan bu yana devam eden 
sistem birçok yerde tartışılır oldu. Referandumla 
önemli bir adım attık, Türkiye kendisini yeniden siyaset 
olarak, devlet olarak inşa edecek bir adım attı. Bunu 
ne için yaptık? Önümüzdeki dünyada Türkiye’nin 
daha güçlü bir aktör olarak yer alabilmesi için yaptık.” 
ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, geçmiş yüzyıllarda ülkeler 
arasındaki ekonomik ve teknolojik yarışta olmak 
isteyen bir ülkenin yarışa en başından başlayabildiğini, 

“ÜÇÜNCÜ BİNYILIN BAŞINDA DÜNYA VE TÜRKİYE” 
TOPLANTISI İZMİR’DE DÜZENLENDİ

22 Mayıs 2019
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şu andaki bilim ve teknoloji sayesinde ise istenilen 
yerden bu yarışa girilebildiğini anlattı.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

“19. yüzyılın Avrupası ve Batı kültürü medeniyeti, 
Batı medeniyeti dışındaki dünyada insan hakları 
alanında, insani değerler noktasında insanların ümit 
bağladığı bir medeniyet kültürüydü. Fakat şimdi öyle 
değil, uluslararası hukukta, siyasette, ekonomide 
bütün insanların, devletlerin eşitliğine inanan, bütün 
insanların kalkınmasına, müreffeh olmasına inanan 
birtakım değerlere ihtiyaç var, bu değerleri ortaya 
koyan tek ülke Türkiye.”

Programda İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İZTO Başkanı 
Mahmut Özgener de birer konuşma yaptı.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, konuşmaların 
ardından soru - cevap kısmı 
ile devam eden toplantıda 
katılımcılardan gelen soruları 
yanıtladı.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İzmir 
Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener 
moderatörlüğünde katılımcıların sorularını yanıtladığı 
programda bir katılımcının Huawei ile ilgili bir sorusu 
üzerine, konunun sadece telefon firmasıyla sınırlı 
kalmadığını belirtti. 

ABD’nin bu tavrına Almanya ve Hollanda’nın karşı 
çıktığını belirten Şentop, “Altyapı konusunda Çin 
firmasıyla çalışıyorlar çünkü... ABD ile ticaret yapan 
ve bundan kâr elde eden bütün ülkelere ve yabancı 
firmalara karşı bir tavır var ama Çin teknoloji devinin 
durumu çok daha farklı. Bir dizginleme söz konusu. 
Bunun birçok alanda devam edeceğini düşünebiliriz. 
Buna benzer olaylarla çok daha fazla karşılaşacağız.” 
şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, “Üçüncü Binyılın 
Başında Dünya ve Türkiye” 
toplantısının ardından İzmir Ticaret 
Odasının iftar programına katıldı.

İzmir Ticaret Odasının (İZTO) iftar programında bir 
konuşma yapan TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
Şentop, Ramazan ayının hayırlara vesile olması 
temennisinde bulundu.

İftar öncesi katıldığı “Üçüncü Binyılın Başında Dünya 
ve Türkiye” isimli toplantıda Türkiye ve dünyayı 
değerlendirdiklerini anımsatan Şentop, konuşmasını 
şu şekilde sürdürdü:

“Türkiye yeni bir dünyanın kurulacağı zaman diliminin 
başında sadece bir ülkenin, bir coğrafyanın adı değildir. 
Türkiye bugün bir umudun, bir hamlenin, bir insanlık 
davasının, bir büyük cesaretin adıdır. ‘Hangi çılgın 
bana zincir vuracakmış şaşarım.’ ruhunun adıdır ve 
Türkiye bugün sadece vatanımızın değil vazifemizin 
de adıdır. Türkiye’yi korumak, müreffeh kılmak, 
milletimizi huzur içerisinde tutmak, vatanımıza, 
milletimize uzanan tehditleri boşa çıkarmak bir tercih 
değil bir mecburiyettir.”

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye’nin 19 Mayıs’ta Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basmasının 
100. yıl dönümünü kutladığını hatırlatarak “Bu 100. yıl 
dönümü sadece anma değil onlardan geleceğe dönük 
olarak bir perspektif çıkartabilme, bir enerji toplama, 
yeni bir hamle için onları basamak yapmak imkânı 
sağlıyor.” diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, konuşmasının ardından 
göçmen dernekleriyle bir araya geldi.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, sosyal 
medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Batılı 
olmayan ülkeleri ve siyasetlerini tanzim etmek için iç 
çatışmalara ve askerî darbelere başvurmak, soğuk 
savaş boyunca kullanılan hastalıklı bir yöntemdi. 
Bu yöntemin yeniden hortladığını, bu yolla sonuç 
alınmaya çalışıldığını esefle görüyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

“Askerî darbelerden çok çekmiş Güney Amerika’da 
bu hastalıklı yöntemin hortlatıldığını Venezuela’da 
yaşananlar vesilesiyle bir kez daha görüyoruz. 
Temennimiz, sorunun demokrasi esas alınarak 
çözülmesi, bölgenin ve Venezuela halkının bir an 
evvel refaha ve huzura kavuşmasıdır.”

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, VENEZUELA’DAKİ 
DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN PAYLAŞIMDA BULUNDU
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Intercity 
İstanbul Park’ta düzenlenen “V Weekend Sports” 
etkinliklerine katıldı.

Etkinliğin düzenlendiği alana gelen TBMM Başkanı 
Şentop’u, Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve Intercity 
Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak karşıladı.

TBMM Başkanı Şentop, mehter gösterisiyle başlayan 
programda, etkinlik alanındaki çadırları gezerek bilgi 
aldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiyesinin 
yaptığı gösteriyi izleyen Şentop, itfaiyeci montu 
giyerek ekiplerle fotoğraf çektirdi.

Daha sonra İBB Spor Kulübü basketbol ekibini ziyaret 
eden Şentop, burada basket atışı yaptı; İBB tekvando 
ekibinin gösterisini de izleyerek, alanda bulunan mini 
golf sahasında golf oynadı.

TBMM Başkanı Şentop, İstanbul Başakşehir Futbol 
Kulübünün standını da ziyaret etti. Stanttaki yetkililer 
Şentop’a kulübün atkısı ile formasını hediye etti.

TBMM Başkanı Şentop, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
Toplum Destekli Polislik Şube 
Müdürlüğünün festivalde 
kurduğu çadırı da ziyaret ederek 
müdürlüğün çalışmalarına ilişkin 
bilgi aldı.

Çok farklı dalların yer aldığı, üç 
gün sürecek spor festivalinin 
açılışını yaptıklarını belirten 
Şentop, festival alanına üç 
günde 100 bin kişi gelmesinin 
beklenildiğini söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, “Festival, 
gençlerin, çocukların spora 
özendirilmesi bakımından önemli. 
Tabii bu alan ilk yapıldığında, 
Formula 1 pisti olarak bayağı bir 
yatırım yapılmıştı. Hatta daha 
sonra tekrar o yarışlar burada 

yapılmayınca böyle atıl, terk edilmiş bir yatırım 
şeklinde kalmıştı. Burayı bu şekilde canlandıran, yılın 
365 gününün 300 gününde çeşitli etkinlikler yapılır 
hâle getiren arkadaşımız Vural Bey.” dedi.

Pazar günü ailesiyle festivale tekrar gelmek istediğini 
ifade eden Şentop, “Tabii yer bulabilirsek... Bu tür 
etkinliklerin artırılması lazım. Burası bu anlamda bir 
nefes alma, bir hareket imkânı da getiriyor. Gençler, 
özellikle çocuklar için büyükler için de tabii...Ben tebrik 
ediyorum kendilerini, hayırlı olsun.” diye konuştu.

“V WEEKEND SPORTS” ETKİNLİKLERİ İSTANBUL 
PARK’TA DÜZENLENDİ

3 Mayıs 2019
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Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 86 yaşında vefat 
eden tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu için  Büyük Çamlıca 
Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un da katıldığı 
ikindi namazını müteakiben düzenlenen cenaze 
törenine; Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 
AK PARTİ Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK 
PARTİ Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve 
Nurettin Canikli, AK PARTİ Grup Başkanvekili Mehmet 
Muş; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 

ve Teknoloji Komisyonu Başkanı 
AK PARTİ Kayseri Milletvekili 
Mustafa Elitaş, milletvekilleri, 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç,  
27. TBMM Başkanı İsmail 
Kahraman, İlim Yayma Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkanvekili 
Bilal Erdoğan, İstanbul Ticaret 
Odası (İTO) Başkanı Şekib 
Avdagiç, Aziz Mahmut Hüdayi 
Vakfı Onursal Başkanı Osman 
Nuri Topbaş, önceki dönem 
milletvekilleri, siyasi parti 
temsilcileri ile sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna 
uğurlanan Mısıroğlu’nun tabutuna TBMM Başkanı 
Şentop da omuz verdi.

Mısıroğlu’nun oğlu Abdullah Sünusi Mısıroğlu ile aile 
üyeleri, burada taziyeleri kabul etti.

Kadir Mısıroğlu’nun cenazesi, kılınan cenaze 
namazının ardından Üsküdar’daki Nasuh Mehmet 
Efendi Camii haziresine defnedildi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, sosyal medya 
hesabından, ABD’nin Connecticut eyaletinin New 
Haven kentindeki Diyanet Camii’nin kundaklanmasına 
ilişkin bir mesaj paylaştı.

Yangında, Diyanet Camii’nde büyük hasar meydana 
geldiğini üzüntüyle öğrendiğini ifade eden 
Şentop, olayın faillerinin bulunmasını ve gerekli 
soruşturmaların aciliyetle yürütülmesini beklediklerini 
bildirdi.

TBMM Başkanı Şentop, “Maalesef Batı’da İslam ve 

Müslüman karşıtı saldırıların arttığını, bu saldırıları 

kışkırtan bir söylemin yükseldiğini, bazı Batılı 

hükûmetlerin bu tehlikeye karşı gerekli önlemleri 

almadığını görüyoruz. 

İslam ve Müslüman karşıtlığı nefret suçudur, bu suçla 

mücadele edilmelidir.” paylaşımında bulundu.

TARİHÇİ YAZAR KADİR MISIROĞLU, HAKK’IN 
RAHMETİNE KAVUŞTU

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, ABD’DE  
DİYANET CAMİİ’NİN KUNDAKLANMASI OLAYINA 
İLİŞKİN BİR MESAJ PAYLAŞTI

6 Mayıs 2019

14 Mayıs 2019
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Anneler 
Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Şentop’un mesajı şu şekilde: 

“Karşılıksız sevgi, bitmeyen özveri, sınırsız 

hoşgörü, merhamet, sabır ve fedakârlık gibi yüce 

hasletlerin sembolü olan annelerimiz, şefkatlerinden 

nasiplenmeyi en büyük nimetlerden saydığımız 

kıymetli varlıklarımızdır. 

Millî kültürümüzde ve medeniyetimizde anne sevgisi 

en kıymetli değerlerimizdendir. Nitekim inancımıza 

göre cennet annelerin ayakları altındadır. 

Şurası açıktır ki sağlam bireylerin, büyük milletlerin, 

sağlıklı ilişkilere sahip toplumların arkasında güçlü 

anneler vardır. Bu anlamda anne, yalnızca evladını 

yetiştiren değil, aynı zamanda geleceği inşa edendir. 

Anneler günü vesilesiyle bilhassa şehit annelerini 

minnet, şükran ve saygıyla selamlıyorum. 

Çocuklarını genç yaşta vatan topraklarına emanet 

eden muhterem şehit analarına saygı ve sevgilerimi 
sunuyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bu 
vesileyle bildirmek istiyorum. Vatanımızın selameti 
için canlarını ortaya koymuş aziz şehitlerimizin 
yadigârı annelerimiz, bizim en büyük emanetimizdir 
ve aziz milletimiz bu emaneti en deruni hislerle 
bağrına basmaktadır. 

Bütün annelerin bu müstesna gününü en samimi 
hislerimle kutluyorum. Temennim, şahsım da dâhil 
anneleri sağ ve yanı başlarında olan bütün evlatlar 
için Anneler Günü’nün, bu nimetin kıymetini bilmeye 
vesile olmasıdır. Artık aramızda olmayan bütün 
annelere rahmet, yetimliği hiç bitmeyen evlatlarına 
da sabır diliyorum. 

İnsanlığın hoşgörü, fedakârlık ve dayanışma 
duygularını güçlendirmeye her zamankinden daha 
çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde sevginin, sabrın 
ve şefkatin kaynağı olan annelerimizi hürmetle 
selamlıyor, bütün annelerin evlatlarıyla mutlu ve 
hayırlı bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum.”

Anneler Günü 
MesAjı
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TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, Sayıştay 
Başkanlığının 157. kuruluş yıl 
dönümü dolayısıyla bir mesaj 

yayımladı. 

TBMM Başkanı Şentop’un mesajı şu şekilde: 

“Kamu yönetiminin meşruiyetini sağlayan, şeffaflık ve 
hesap verebilirlik ilkelerinin yerine getirilmesinde önemli 
rol oynayan, kamu kaynaklarının etkin yönetiminde 
öncü bir kurum olan Sayıştay’ın kuruluş yıl dönümünü 
kutluyorum.

Sayıştay, 157 yıllık birikimiyle üstlendiği sorumlulukları, 
kararlılık ve yüksek vazife anlayışıyla günümüz 
dünyasındaki hızlı gelişim ve buna bağlı olarak 
ortaya çıkan değişimlere zamanında ve etkin cevaplar 
üretmektedir.

Yetişmiş kadroları ve disiplinli çalışma düzeniyle 

devletimizin temel taşlarından, bağımsız yüksek denetim 

ve yargı kurumu olan Sayıştay, demokrasimizin işleyişine, 

vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunmasına, 

ülkemizin huzur ve istikrarına büyük katkı sağlamaktadır. 

Milletimiz adına kamu kaynaklarının ekonomik, verimli 

ve etkin kullanımında bir “hesap mahkemesi” olarak 

görev yapan Sayıştay, demokratik düzenimizin önemli ve 

değerli kurumlarındandır.

Denetim ve yargı organı olan Sayıştay’ın, üstlendiği bu 

görev ve sorumluluk gereği yapmış olduğu denetimlerle 

hukuk devleti ilkesinin güçlenmesine katkı sağlamaya 

devam edeceğine inanıyorum. Sayıştay Başkanlığımızın 

157. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, 

değerli üyelerini ve tüm mensuplarını tebrik ediyor ve 

çalışmalarında üstün başarılar temenni ediyorum.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, eski 
bakanlardan merhum Hasan Celal Güzel’in vefat eden 
annesi Zahide Sevim Güzel’in cenaze törenine iştirak 
etti.

Zahide Sevim Güzel için Hacı Bayram Camii’nde öğle 
namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Güzel’in ailesi ve yakınlarının 
yanı sıra AK PARTİ Kocaeli Milletvekili ve 61, 62, 
63 ve 64. Hükûmet Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı, 65. Hükûmet Millî Savunma Bakanı Fikri 
Işık; milletvekilleri, 25. TBMM Başkanı Cemil Çiçek;  
46, 47, 58 ve 59. Hükûmet İçişleri Bakanı Abdülkadir 
Aksu, Türk İdareciler Birliği Genel Başkanı ve 20 ve 
21. Dönem Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ile 
vatandaşlar katıldı.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Şentop, 
Zahide Sevim Güzel’in tabutuna omuz verdi.

TBMM Başkanı Şentop ve protokol üyeleri camiye 
gelişlerinde, Güzel’in yakınlarına taziyelerini ilettiler.

Zahide Sevim Güzel’in cenazesi daha sonra 
Gölbaşı’ndaki aile mezarlığına defnedildi.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP,  
ZAHİDE SEVİM GÜZEL’İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

21 Mayıs 2019

Sayıştay Başkanlığının 157. kuruluş yıl Dönümü
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27 MAYIS 1960  
ASKERÎ DARBESİNİN 

59. YIL DÖNÜMÜ

27 Mayıs 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 27 Mayıs 
1960 askerî darbesinin 59. yıl dönümü dolayısıyla bir 
mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Şentop, mesajında şunları 
kaydetti: 

“Bugün, Türkiye siyasi hayatı için vahim ve meşum bir 
hadise olarak hatırlanan 27 Mayıs askerî darbesinin 
59. yıl dönümü. Millî iradenin yok ve hükümsüz 
sayılmasını meşrulaştıran bu hadisenin hastalıklı bir 
geleneğin ilk örneği olduğu da açıktır.

Milletin vicdanında açtığı derin acı uzun yıllar 
dinmemiş 27 Mayıs askerî darbesi, demokrasiye ve 
sivil siyasete yönelik bir suikast olarak gerçekleşmiş; 
milletin özgürleşme iradesine olduğu kadar kalkınma 
çabasına da engel olmuş gerici ve ilkel bir tertiptir. 
Bu tertibin sonucunda Başbakan Adnan Menderes’in, 
Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idam 
edilmeleri, yalnızca bu üç önemli vatanpervere ve 
ailelerine değil, onları seçen milletin bizatihi kendisine 
yönelik bir zulümdür.

Sandığa ihtiyaç duymadan ve millî iradeye dayanmadan 
iktidar olmak isteyen kesimlerin meşrulaştırmaya 
çalıştığı, özlemle andığı bu askerî darbenin ruhu, 
uzun yıllar milletin ve sivil siyasetin önünü kesmiş; 
Türkiye’nin kalkınmasına yönelik hamlelerin en büyük 
engeli olmuştur.

12 Mart 1971’de, 12 Eylül 1980’de, 28 Şubat 1997’de 
ve en son 15 Temmuz 2016’da millete kasteden 
hain girişimlerin ilk halkası olan 27 Mayıs askerî 
darbesi, muhakkak ki yabancı bir aklın, gayrı millî 

bir duruşun ve kifayetsiz bir siyasi çizginin eseridir. 
Böyle olduğunun en açık delili, 27 Mayıs askerî 
darbesinden itibaren belli aralıklarla gerçekleşen bütün  
anti-demokratik müdahalelerin milletin refahı 
ve özgürlüğü aleyhine netice vermiş olması; her 
darbeden sonra Türkiye’nin saldırılara daha açık ve 
yabancı güçlere daha fazla bağımlı bir hâle gelmesidir.

Meşum bir hadise ve hastalıklı bir geleneğin ilk 
örneği olarak 27 Mayıs darbesinde cisimleşen 
anlayış, Türkiye’nin ve milletimizin o tarihten itibaren 
mücadele ederek gerilettiği ve fakat her an kendisine 
karşı müteyakkız olunması gereken bir paradigmanın 
ürünüdür. Bu anlayışın belli ölçüde hâlâ mevcudiyetine 
alan aradığı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, 
yüce Meclisimizin dirayetiyle ve aziz milletimizin 
cesaretiyle alt edilen 15 Temmuz hain darbe 
girişiminde açık ve uyarıcı bir biçimde görülmüştür.

Demokrasimiz, sivil siyaset ve aziz milletimizin hak 
arama bilinci, 27 Mayıs askerî darbesinden bu yana 
sevindirici bir düzeyde gelişmiştir. 

Bugünlere kolay gelinmemiş, bu gelişimin sağlanması 
için ağır bedeller ödenmiştir.

Bu vahim hadisenin, 27 Mayıs askerî darbesinin 
59. yıl dönümü vesilesiyle millî iradenin tahkimi, 
demokrasimizin ve sivil siyasetin güçlenmesi 
hususunda başta millî irade şehitleri Adnan Menderes, 
Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan olmak üzere 
bedel ödeyen herkesi rahmetle, minnetle ve şükranla 
anıyorum. Allah aziz milletimize bir daha bu tür vahim 
hadiseler yaşatmasın.”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, İstanbul’un fethinin 
566. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı. 

TBMM Başkanı Şentop’un mesajı şu şekilde: 

“Bugün, beldelerin anası, Türk ve İslam dünyasının kalbi, 
Asya’nın ve Avrupa’nın kemeri, dünyadaki bütün şehirlerin 
şahı olan İstanbul’un Hz. Peygamber tarafından müjdelenen 
fethinin 566. yılı... Milletimize ve İslam âlemine kutlu olsun.

İstanbul’un fethi, yeniçerisinden Hakanına, Akşemsettin’de 
cisimleşen ulemasına kadar bir destanın, bir dirilişin, şanı 
yüce Hz. Peygamber’in övgüsüne mazhar olmayı dilemiş bir 
müjdenin şeref menkıbesidir. Bu menkıbe, dünya tarihine 
yeni bir istikamet, milletimize vazgeçilmez bir mücadele ufku 
kazandırmıştır.

İstanbul, alelade bir şehir; fetih ise, kuvvetle tahakkuk etmiş 
bir zapt etme harekâtı değildir. İstanbul, hak mücadelesinde 
milletimizin her daim istinatgâhı; fetih ise tarihin seyrinde 
milletimizin menzili ve güzergâhıdır. İstanbul’un hakiki sahibi 

de fethin manasına vakıf, muhtevasına sadık, ruhuna merbut 
ve istikbaline layık olanlardır.

Bugün, tıpkı 1453’ten itibaren olduğu gibi bazılarının hâlâ 
İstanbul’un milletimizin elinde olmasından rahatsızlık 
duyduğunu görüyoruz. Fakat şurası kesin ve katidir ki 
İstanbul’un fethini mümkün ve mukaddes kılan ruh hâlâ 
diridir ve milletimiz fetih şuuruyla mücehhezdir.

Fethin yıl dönümünde gururla ve vazife hissiyle söylediğimiz 
şudur ki İstanbul, Hz. Peygamber’in fetih müjdesiyle 
milletimizin omuzlarına bıraktığı bir mukaddes vazifedir.

Bu kutlu vesileyle Fatih Sultan Mehmet Han’dan günümüze 
kadar devletimizin, milletimizin şanını yüceltmek için hizmet 
eden bütün büyüklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, 
minnet ve şükranla anıyor; fetih şuurunu muhkem bir iradeye 
dönüştüren aziz milletimizin İstanbul’u mukaddes bir emanet 
olarak muhafaza edeceğine olan derin inancımla İstanbul’un 
fethinin 566. yılını bir kez daha kutluyorum.”

29 Mayıs 2019
İSTANBUL’UN FETHİNİN 566. YIL DÖNÜMÜ
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TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, PARLAMENTO 
MUHABİRLERİ DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Parlamento 
Muhabirleri Derneğinin (PMD), basın koridorunda 
bulunan basın bürolarını ziyaret ederek gazetecilerin 
Ramazan Bayramı’nı kutladı.

TBMM Başkanı Şentop’a ziyarette TBMM İdare Amiri 
ve AK PARTİ Ankara Milletvekili Orhan Yegin ile 
TBMM İdari Teşkilatı yöneticileri eşlik etti.

PMD Genel Başkanı Göksel Bozkurt’u PMD’de 
ziyaret eden Şentop, yarın da Meclis personeliyle 
bayramlaşacağını söyledi. Şentop, TBMM’de görev 
yapan basın mensupları başta olmak üzere bütün 
medya çalışanlarının, milletin, İslam âleminin 
bayramını kutlayarak “Sağlık, afiyetle nice bayramlara 
erişmeyi Cenabıhak nasip etsin.” dedi.

Bozkurt da Şentop’un bayramını kutlayarak ziyareti 
dolayısıyla Şentop’a teşekkür etti. Şentop, daha sonra 
gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

TBMM İçtüzüğü değişikliği teklifinin gündeme gelip 
gelmeyeceği sorusu üzerine Şentop, içtüzükle ilgili 
24 Haziran’dan sonra yeni sistemle çelişen bazı 
hükümlerde bütün partilerin ortak mutabakatıyla 
değişiklikler yapıldığını anımsattı. Şentop, şu şekilde 
devam etti: 

“İşleyişi aksatan bir sorun olduğunu 
düşünmüyorum. Ancak bizim 
içtüzüğümüz çok eski, 1973 tarihli. 
Onun üzerinden bir Anayasa geçmiş, 
arkasından Anayasa değişikliği, 
hükûmet sistemi değişikliği olmuş. 
İçtüzük yeni değişikliklere adapte 
edilmiş. Ama içtüzük esasen 
parlamenter sistem mantığıyla 
hazırlanmış. Bu bakımdan perspektif de 
önemli. Yeni sisteme göre TBMM’nin bir 
içtüzük değişikliği hazırlaması gerekir. 
Sıfırdan bir içtüzük kastediyorum.” 

Bir soru üzerine Meclisin açılışının 100. 
yılına yönelik çalışmaların sürdüğünü 
ifade eden Şentop, daha sonraki 
yıllarda hatırlanacak bazı programlar 
yapmak istediklerini bildirdi. 

TBMM Başkanı Şentop, bir soruya karşılık  
15 Temmuzla ilgili de Mecliste mutlaka bir program 
olacağını ancak içeriğinin henüz belli olmadığını 
söyledi. 

TBMM Başkanı Şentop’a, terör örgütü üyesi iki kişinin 
CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ı ziyaret 
edeceklerini söyleyerek bir Meclis çalışanını rehin 
aldığı ve bir polis memurunu yaraladığı anımsatılarak 
ek güvenlik önlemlerinin alınıp alınmayacağı da 
soruldu. Şentop, şunları kaydetti: 

“Bu olay da gösterdi ki Meclisteki güvenlik sistemimiz 
gayet iyi işliyor, sonuç alıcı şekilde işliyor. Nitekim 
şahıslardan biri içeri girmiş, diğeri önce girmeye 
teşebbüs etmiyor çünkü onunla ilgili giriş yasağı var. 
Daha sonra teşebbüs ediyor. Giriş yasağı olduğu 
kendisine söyleniyor. Sistemimiz gerek aranan 
gerek Meclisimizin çeşitli sebeplerle koyduğu giriş 
yasağı nedeniyle Meclise girmesi engellenmiş kişiler, 
bunlar tespit ediliyor. Sistemin iyi çalıştığını öğrenmiş 
olduk. İlave güvenlik önlemlerine ihtiyaç yok ama biz 
sistemle ilgili, arkadaşlarımız bu olay üzerine yeniden 
değerlendirme yaptılar. Şimdilik yeni ilave tedbire 
ihtiyaç yok.”

30 Mayıs 2019
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, TBMM 
İdari Teşkilatı yöneticileri ile çalışanlarının bayram 
tebriklerini Meclis Tören Salonu’nda kabul etti.

Personelin bayramını kutlayan Şentop, “Allah sağlık, 
sıhhat ve afiyetle nice bayramlara erişmeyi nasip 
etsin.” temennisinde bulundu.

Bayramların, bir anlamda sosyal, dinî ve kültürel 
bakımdan en azından günlük hayatın rutini içindeki 

sıkıntıların bir kenara bırakılması gereken günler 
olduğunu vurgulayan Şentop, “Dünyanın içinde 
bulunduğu şartlar bakımından maalesef gönül 
hoşnutluğuyla bayramlar geçiremiyoruz. Gerek 
ülkemizin içinde bulunduğu durumlar gerekse 
dünyanın birçok yerindeki çatışma, sıkıntı ve yoksulluk 
bayramlarımızı ukdeli hâle getiriyor. Milletimizin, İslam 
âleminin, insanlığın daha güzel bayramlarda bir araya 

geleceğini ümit ediyoruz.” diye konuştu.

Bayramda şehir dışına gidecek personele 
uyarıda bulunan Şentop, “Şehir dışına 
gidecek olan arkadaşlarımız varsa 
bayram günleri trafikteki dikkatsizlikler 
nedeniyle acılı günlere dönüşüyor, 
dikkatli olalım, buna fırsat vermeyelim.” 
dedi.

TBMM Başkanı Şentop daha sonra TBMM 
Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu 
ile birlikte Meclis personeliyle bayramlaştı.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP,  
MECLİS PERSONELİ İLE BAYRAMLAŞTI

31 Mayıs 2019
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Ramazan 
Bayramı dolayısıyla Diyarbakır’a bir ziyaret 
gerçekleştirerek Sur ilçesinde bulunan tarihî Ulu 
Camii’de bayram namazını kıldı.

TBMM Başkanı Şentop daha sonra merkez Sur 
ilçesindeki 27 sahabenin medfun olduğu tarihî Hz. 
Süleyman Camii’yi ziyaret etti. 

TBMM Başkanı Şentop’a ziyarette AK PARTİ 
Diyarbakır Milletvekilleri Ebubekir Bal, Mehmet Mehdi 
Eker ve Oya Eronat, TBMM Genel Sekreteri Mehmet 

Ali Kumbuzoğlu ve Diyarbakır Valisi Hasan 
Basri Güzeloğlu eşlik etti.

Diyarbakır’da geçmişte kentin yönetim 
merkezi olarak kullanılan, restorasyon 
çalışmaları ile âdeta açık hava müzesine 
dönüştürülen İçkale’yi de ziyaret eden 
Şentop, buradaki Artuklu dönemi eseri ve 
çalışmalarla 30 yıl aradan sonra yeniden 
suyu akmaya başlayan 130 yıllık “Aslanlı 
Çeşme” ile ilgili bilgi alarak çeşmeden su içti.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop,siyasi partiler 
ile sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileriyle bayramlaştı.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  Şentop, Diyarbakır İçkale’de 
bulunan valilik makamında siyasi partiler ile sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltıda 
bir araya gelerek bayramlaştı. Daha sonra valiliğe 
geçerek Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu 
ziyaret eden Şentop, burada valilik şeref defterini 
imzaladı.

Valilik ziyareti sonrasında Şentop, beraberindekiler 
ile Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi’ni ziyaret ederek Sur 
ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bayramlaştı.

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP,  
RAMAZAN BAYRAMI DOLAYISIYLA DİYARBAKIR 
VE TEKİRDAĞ’DA DÜZENLENEN BAYRAMLAŞMA 
PROGRAMLARINA KATILDI
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TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı 
dolayısıyla Diyarbakır’daki 
temasları kapsamında vatandaşlarla 
bayramlaştı.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un 
Diyarbakır’daki temasları kapsamında düzenlenen 
bayramlaşma programına AK PARTİ Diyarbakır 
Milletvekilleri Ebubekir Bal, Mehmet Mehdi Eker 
ve Oya Eronat, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali 
Kumbuzoğlu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 
Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer 
Koç, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ersin 
Eser, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, 
kaymakamlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 
ve vatandaşlar katıldı.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda 
konuşma yapan Şentop, hür bir memlekette ezan 
sesleri arasında bayramın eda edildiğini belirterek 
Türkiye’ye, birliğe, kardeşliğe düşman olanların 
melanetlerini sergilediklerini söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, dün ve önceki gün insanlık 
düşmanı yüzünü gösteren terör neticesinde şehitler 
olduğunu hatırlatarak onlara Allah’tan rahmet diledi.

Diyarbakırlılarla bayramlaşmaktan duyduğu 
memnuniyeti ifade eden Şentop, şu şekilde konuştu:

“Diyarbakır benim 
defalarca geldiğim, 
her gelişimde daha 
da keşfettiğim nadide 
bir şehir. Diyarbakır 
şehir olarak çok güzel. 
Allah’ın bu coğrafyaya 
bahşettiği nimetlerden 
nasibini almış. Fakat 
şehirleri güzel kılan 
sadece coğrafi şartları 
ve altyapısı değildir. 
Şehir aynı zamanda 
kültürdür, medeniyettir. 
Ve biliyoruz ki Diyarbakır, 
kadim bir medeniyetin 
bugüne kalan bakiyesidir 
ve bağrında yüzyıllardır 
süzülüp gelen 

rafine bir kültürün izlerini taşır. Fakat herhâlde 
Diyarbakır’ın en güzel yanlarından biri de insanıdır. 
Diyarbakırlının mertliğini, misafirperverliğini, zararına 
olacağını bilse dahi fikrini ifade etmek hususundaki 
kararlılığını ve karmaşık meseleleri birkaç kelam 
ile özetleyen pratik zekâsını takdir etmemek elde 
değil. Diyarbakır’ın politik bilincinin ve hassasiyetinin 
yüksek oluşu da zannederim ki bu hususiyetlerinden 
kaynaklanmaktadır. Bu yüzden, bazı fikirlerimi 
paylaşmak için Diyarbakır’ın en doğru yerlerden birisi 
olduğunu düşünüyorum.”

Dünyanın büyük bir yol ayrımında olduğunu, bu yol 
ayrımında olmasının çeşitli sancılara ve altüst oluşlara 
yol açmakta olduğuna işaret eden Şentop, dünyada 
ne zaman büyük bir dönüşüm yaşansa, bunu en 
doğrudan hisseden bölgelerin Mezopotamya ve 
Anadolu olacağını kaydetti.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine de değinen 
Şentop, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Şükür ki bu hain darbe girişimi milletimizin feraset 
ve cesaretiyle alt edilmiştir. 15 Temmuz, Türkiye’de 
60 yıl hâkim olmuş kirli bir tertip geleneğinin son 
halkasıdır. Bu çirkin, baskıcı geleneğin, her on yılda 
bir tekrarlanan darbelerin ne manaya geldiğini en iyi 
bilen yerlerden birisi Diyarbakır’dır. Zira, bu darbe 
geleneği gerçekleştiğinde ilk zarar verdiği yerlerin 
başında Diyarbakır gelir. Türkiye’de birisinin veya bir 
grubun ne kadar Türkiye’den, milletten yana olduğunu 
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anlamak için 15 Temmuz’daki tavrına bakmalıdır.  
15 Temmuz gecesini suskunlukla geçirenlerin millete 
demokrasi dersi verirken biraz mahcup ve temkinli 
olmalarında fayda var.”

“Türkiye’de demokrasinin gelişmesi, güçlenmesi 
hepimizin vazifesidir. Fakat bundan söz edenlerin 
bize evvela 15 Temmuz’daki tavırlarının gerekçesini 
de izah etmelerinde fayda var.” ifadelerini kullanan 
Şentop, şunları kaydetti:

“Son 7 ayda Semerkand, Buhara, Bağdat, Üsküp ve 
Saraybosna gibi şehirleri ziyaret etme fırsatı buldum. 
Bir zamanlar bilimin çekim merkezi olarak öne çıkmış 
merkezlerde bulundum. Bugün bu şehirler suskun. 
Barış yurdu olarak bilinen Bağdat, Şam, Endülüs 
suskun. Şükürler olsun ki İstanbul, Diyarbakır 
ayaktadır. Suskunluğun koyulaştığı yerde bizim 
sembol şehirlerimiz bir yıldız gibi parlamaktadır. 
İstanbul ve Diyarbakır’ı art arda zikrettim. Bu tesadüfi 
değil. İstanbul’un ve Diyarbakır’ın kaderi ortaktır, 
birdir. İstanbul işgal edildiğinde, işgal kuvvetleri 
komutanının mütekebbir ve küstah bir biçimde şehre 
girdiğini gören ve ünlü ‘Kara Gün’ yazısını yazan 
Süleyman Nazif hemşehrinizdir, Diyarbakırlıdır. Ve bu 
sebeple Malta’ya sürülmüştür. Ve şu anda İstanbul’da, 
istiklal şairi Mehmet Akif ile yan yana yatmaktadır. 

İşte İstanbul ve Diyarbakır’ın kaderi bu kadar birbirine 
eştir, denktir.” 

Türkiye’nin çevresindeki birçok ülkeden, hatta 
Avrupa’daki bazı devletlerden farkının emek verilerek 
kökleştirilmiş demokrasisi olduğunu dile getiren 
Şentop, Türkiye’de sorunların olduğunu fakat bu 
sorunların çözüm zemininin de bulunduğunu aktardı.

TBMM Başkanı Şentop, “O zemin de sivil siyasettir, 
Meclistir ve demokrasidir. Fakat demokrasi 
konusundaki talebimiz samimi olmalıdır. Şiddetle 
arasına mesafe koymak, demokrasi talebinde samimi 
olmanın ön şartıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı olarak buradan bir kez daha ilan ediyorum 
ki sorunların çözüm yeri sivil siyasettir, Meclistir. 
Çözümü başka yöntemlerde arayanların başarılı olma 
imkânı yoktur ve yaptıkları sadece zulümdür. Türkiye 
bir büyük ittifakın neticesidir. O ittifak da Türkiye’yi 
hem vatan hem vazife bilenlerin kurduğu bir ittifaktır. 
Bu ittifak neticesinde yüce Meclis kurulmuş, millî bir 
mücadele verilmiş ve bugünlere gelinmiştir.” diye 
konuştu.

Önümüzdeki yıl TBMM’nin kuruluşunun 100. yıl 
dönümü olduğunu anımsatan Şentop, 100. kuruluş 
yılının büyük etkinliklerle kutlanacağını, Diyarbakır’ın 
da bu etkinliklerin önemli bir parçası olacağını belirtti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ’da bayramlaşma  
törenine katıldı.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ 
Valiliği tarafından Sahil Dolgu Alanı’nda düzenlenen 
törene katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Törene AK PARTİ Tekirdağ Milletvekilleri Çiğdem 
Koncagül ve Mustafa Yel, CHP Tekirdağ Milletvekili 
İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili 
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Enez Kaplan, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 
Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ 
İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, kurum 
müdürleri ve vatandaşlar katıldı. 

TBMM Başkanı Şentop, bayramlaşma töreninde 
yaptığı konuşmada bayram namazını Diyarbakır’da 
kıldığını ifade ederek Diyarbakırlıların selamlarını 
Tekirdağlılara iletti.

Güvenlik güçlerinin 
fedakârlıklarıyla güzel bir 
bayram geçirildiğini ifade 
eden Şentop, “Biz burada 
çok güzel şartlarda bayram 
yaparken sınırlarımızda, 
sınır içerisinde ve sınır 
ötesinde milletimizin, 
vatandaşlarımızın güvenliği 
için canını feda etmeyi göze 
alan güvenlik güçlerimizin 
operasyonları var. Bu 
faaliyetleri, bu fedakârlıkları 
sayesinde biz burada 
rahat bir şekilde bayram 

yapıyoruz. Allah, sınır boylarında, sınır içinde, sınır 
ötesinde milletimizin emniyeti, güvenliği için koşturan 
güvenlik güçlerimize yardım etsin, muzaffer eylesin. 
Operasyonlar sırasında, geçtiğimiz son birkaç gün 
içerisinde şehit olan güvenlik güçlerine mensup 
kardeşlerimiz, vatandaşlarımız var, onlara rahmet 
diliyoruz. Ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. 
Gazilerimize de en kısa zamanda şifalar niyaz 
ediyoruz." diye konuştu.
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Soldan sağa: Andean (AND) Parlamentosu Başkanı Hugo Quiroz, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Andean (AND) Parlamentosu 
Genel Sekreteri Eduardo Chiliguinga

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP,  
ANDEAN (AND) PARLAMENTOSU BAŞKANI  
HUGO QUİROZ, RUSYA FEDERASYON KONSEYİ BAŞKANI 
VALENTİNA MATVİYENKO VE KANADA SENATOSU 
BAŞKANI GEORGE FUREY İLE GÖRÜŞTÜ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop; Şili, Kolombiya, Bolivya, Ekvador 
ve Peru temsilcilerinden oluşan Andean (AND) Parlamentosu Başkanı Hugo 
Quiroz ve beraberindeki Genel Sekreter Eduardo Chiliguinga ile görüştü.

TBMM Başkanı Prof. Dr.  
Mustafa Şentop, Rusya Federasyon 
Konseyi Başkanı Valentina 
Matviyenko ile bir araya geldi.                             

15 Mayıs 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un Rusya 
Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko 
ile yaptığı görüşmeye Dışişleri Komisyonu Başkanı 
ve AK PARTİ İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, NATO 
Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanvekili,  
Türk - Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı ve AK 
PARTİ İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar,  

2 Mayıs 2019
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Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu 
(KPK) Eş Başkanı ve AK PARTİ Kayseri Milletvekili 
İsmail Emrah Karayel ile Rusya Ankara Büyükelçisi 
Aleksey Yerhov da katıldı.

Görüşmenin ardından Rusya Federasyon Konseyi 
Başkanı Matviyenko ve beraberindeki heyet, 
TBMM Başkanı Şentop’un refakatinde bir süre Genel 
Kurulu izledi ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 
Mecliste bombalanan yerleri gezdi.

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye’ye resmî 
ziyaret gerçekleştiren Rusya Federasyon 
Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko 
onuruna bir akşam yemeği verdi.

Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Rusya 
Federasyon Konseyi 
Başkanı Valentina 
Matviyenko'yu kabul etti.

17 Mayıs 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından Vahdettin Köşkü'nde kabul 
edilen Rusya Federasyon Konseyi 
Başkanı Valentina Matviyenko ile yapılan 

görüşmeye TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 
da katıldı.

Kabulde Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ 
İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Türkiye - Avrupa 
Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK)  
Eş Başkanı ve AK PARTİ Kayseri Milletvekili İsmail 
Emrah Karayel, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim 
Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin 
Altun ile Rusya Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov 
yer aldı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa Şentop,  
Kanada Senatosu Başkanı  
George J. Furey ile görüştü.

22 Mayıs 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop 
ve Kanada Senatosu Başkanı George J. 
Furey, ikili görüşmenin ardından heyetler 
arası görüşmeye başkanlık etti.

Görüşmeye Türkiye - Kanada 
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı AK PARTİ Yozgat Milletvekili 
Yusuf Başer de katıldı.

Kanada Senatosu Başkanı Furey ve 
beraberindekiler, görüşmenin ardından TBMM 
Başkanı Şentop eşliğinde Meclisin, Fetullahçı terör 
örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe 
girişimi sırasında darbeciler tarafından bombalanan 
bölümlerini gezdi. 

Furey ve beraberindekiler, 15 Temmuz gecesi 
yaşananlar ve yapılan saldırıya ilişkin bilgi aldıktan 
sonra alana karanfil bıraktı.

TBMM Başkanı Şentop, konuk heyete Genel Kurul 
Salonu'nu da gezdirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'un refakatinde Kanada Senatosu Başkanı  
George J. Furey'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

22 Mayıs 2019
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop; 61, 62, 63 ve 65. Hükûmet 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’yi kabul etti.

1 Mayıs 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK PARTİ İzmir Milletvekilleri 
Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya ile İzmir Ticaret Odası 
Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

1 Mayıs 2019

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP'UN KABULLERİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve 61, 62, 63 ve 65. Hükûmet Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK PARTİ İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya ile  
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türkiye Belediyeler 
Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kazan’ı kabul etti. 1 Mayıs 2019

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kazan ve TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Japonya Ankara 
Büyükelçisi Akiyo Miyajima'yı kabul etti.  2 Mayıs 2019

Japonya Ankara Büyükelçisi Akiyo Miyajima ve TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Beşiktaş Kulübü Başkanı 
Fikret Orman’ı kabul etti. 2 Mayıs 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve beraberindeki heyet ile birlikte

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kırgızistan Dışişleri 
Bakanı Çingiz Aydarbekov'u kabul etti. 7 Mayıs 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ve beraberindeki heyet ile birlikte
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Romanya Temsilciler 
Meclisi Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Angel Tilvar’ı kabul etti. 

15 Mayıs 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Romanya Temsilciler Meclisi Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Angel Tilvar ve  
beraberindeki heyet ile birlikte

Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Volkan Bozkır, Romanya Temsilciler Meclisi Avrupa İşleri 
Komisyonu Başkanı Angel Tilvar ve beraberindeki parlamento 
heyeti ile görüştü.   

14 Mayıs 2019

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Romanya Temsilciler Meclisi Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Angel Tilvar ve beraberindeki 
parlamento heyeti ile birlikte
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AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili 
Mehmet Kasım Gülpınar, Romanya Temsilciler Meclisi Avrupa 
İşleri Komisyonu Başkanı Angel Tilvar ve beraberindeki heyetle 
görüştü. 15 Mayıs 2019

AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Romanya Temsilciler Meclisi Avrupa İşleri Komisyonu Başkanı Angel Tilvar ve 
beraberindeki heyet ile birlikte

AB Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım 
Gülpınar, Romanya Temsilciler Meclisi Avrupa İşleri 
Komisyonu Başkanı Angel Tilvar ile yaptığı heyetler 
arası görüşmeye Türkiye - Avrupa Birliği Karma 
Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı ve AK PARTİ 
Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile AB Uyum 
Komisyonu üyeleri katıldı. 

Gülpınar, görüşmede yaptığı konuşmada Romanya'nın 
2019 yılı başında devraldığı AB dönem başkanlığı 
sürecinde geleneksel Türkiye -  Romanya dostluğu 
bağlamında Türkiye'ye yönelik müzahir tavrı ve üyelik 
sürecine sağladığı destekten dolayı memnuniyet 
duyduklarını söyledi.

AB'nin son yıllarda ekonomik kriz, düzensiz göç, 
güvenlik ve terörle mücadele, Brexit, aşırı sağ ve 
popülizmin yükselmesi gibi içeride ve dışarıda 
çeşitli tehditlerle karşı karşıya kaldığına dikkati 
çeken Gülpınar, "Avrupa'nın bu sınamaların 
üstesinden gelmekte göstereceği başarı tüm kıtamızı 
ilgilendirmektedir. Türkiye bugün, AB'nin bir çok 
sınamanın üstesinden gelmesi noktasında kilit öneme 
sahiptir. AB'ye tam üyelik hedefi bizim için stratejik 
bir öncelik olmaya devam etmektedir." dedi.

Gülpınar, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin hem 
Türkiye'nin hem de AB'nin yararına olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin AB ile çeşitli iş birliği mekanizmalarını 
çalıştırmaya devam ettiğinin ancak bu iş birliği 
mekanizmalarının katılım müzakerelerinin yerini 
tutamayacağının altını çizen Gülpınar, "Katılım 
müzakerelerinin siyasi sebeplerle engellendiğini 
görüyoruz. Katılım müzakerelerinde yaşanan 
tıkanıklık, Türkiye'de hayal kırıklığına neden olmaktadır 
ve AB ile ilişkilerin geleceğinin sorgulanmasına neden 
olmaktadır. Önümüzdeki dönemde Türkiye - AB 
ilişkilerini daha zorlayıcı gelişmeler beklemektedir. 
Türkiye olarak Romanya desteğinde AB yolunda 
ilerlemek istiyoruz." diye konuştu.

Romanya Temsilciler Meclisi Avrupa İşleri Komisyonu 
Başkanı Angel Tilvar ise görüşme öncesi çok 
heyecanlı olduğunu, Anıtkabir'i ziyaret etme imkânı 
bulmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Türk halkının Atatürk'e ne kadar önem verdiğini 
görmenin kendisi için heyecan verici olduğunu dile 
getiren Tilvar, "Tarih hepimiz için bir ders olabilir 
diye düşünüyorum. İdeolojik fikirlerine rağmen 
herkesin aynı dili konuştuğunu görme fırsatı buldum. 
Romanya'nın Türkiye'ye AB yolunda verdiği desteği 
farketmenizden dolayı gerçekten memnuniyet 
duydum." ifadelerini kullandı.
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Engelleri Kaldıralım 
Meclisi üyelerini kabul etti. 16 Mayıs 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı kabul etti. 23 Mayıs 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Engelleri Kaldıralım Meclisi üyeleri ile birlikte

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi  
Aziz Yıldırım'ı kabul etti. 23 Mayıs 2019

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kamu Başdenetçisi 
Şeref Malkoç ve Portekiz Ombudsmanı Maria Lucia Amaral ile 
beraberindeki heyeti kabul etti.  23 Mayıs 2019

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Portekiz Ombudsmanı Maria Lucia Amaral ile beraberindeki 
heyet ile birlikte
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11 Mayıs 2019
57. TBMM KUPASI KOŞUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1959 yılından bu yana düzenlenen Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) Kupası Koşusu 57. kez 
gerçekleştirildi.

Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda bin 600 metrelik çim 
pistte yapılan koşuya, 4 ve yukarı yaşlı 14 safkan Arap 
atı katıldı.

57. TBMM Kupası Koşusu’nu Sabri Aksu’nun sahibi 
olduğu ve Akın Sözen’in jokeyliğini yaptığı “Denizim” 
isimli safkan kazandı.

Akın Sözen’in jokeyliğini yaptığı “Denizim” isimli at, 
1.46.51’lik derecesiyle birinci oldu.

Koşuda Gökhan Kocakaya’nın bindiği “Altıncı His” 
adlı at 1.46.52’lik zamanıyla ikinci, jokeyliğini Mehmet 
Akyavuz’un yaptığı “Yeltay” isimli at ise 1.46.67’lik 
derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Koşunun ardından düzenlenen ödül törenine, TBMM 
Başkanvekili Levent Gök; Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ Kars Milletvekili 
Yunus Kılıç ile CHP İzmir Milletvekili Kani Beko katıldı.

TBMM Başkanvekili Levent Gök, atın sahibi Sabri 
Aksu’ya kupasını takdim etti.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı 
Yunus Kılıç, atın antrenörü Nihat Kaya’nın plaketini, 
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise atın jokeyi Akın 
Sözen’in şiltini verdi.
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MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONLARINA  
ÜYE SEÇİMİ İŞLEMİ GENEL KURULDA  
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Meclis araştırması komisyonları 
üyelikleri için siyasi parti 
gruplarınca gösterilen adayların 
listesi, TBMM Genel Kurulunda 
okunarak kabul edildi.

8 Mayıs 2019

TBMM bünyesinde bazı konuların araştırılması ve 
çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla kurulan ve 
üye belirlenme işlemi gerçekleştirilen komisyonlar şu 
şekilde:

- Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara 
Eziyet ve Kötü Muamelenin Önlenmesi için Alınması 
Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu, 

- Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin 
İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve 
Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması 
için Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, 

- Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunmasında, 
Bunların Üretiminde ve Pazarlanmasında Karşılaşılan 
Sorunlar ile Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, 

- ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin 
Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan 
Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip 
Kişiler ile Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve 
Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu, 

- Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim 
Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin 
ve Ailelerin Sorunlarının Çözümü için Alınması 
Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu.

Ayrıca Meclis araştırması komisyonlarının başkan, 
başkanvekili, sözcü ve kâtip üye seçimini yapmak 
üzere toplanacakları gün, saat ve yere ilişkin duyurular 
Genel Kurulda okundu.

TBMM Genel Kurulunda kurulan  
5 araştırma komisyonunun 
üyelerinin adlarının okunmasının 
ardından komisyonlardan 4’ünün 
başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip 
üyeleri seçildi.

14 Mayıs 2019

Meclis araştırması komisyonlarının divan seçimi için 
8 Mayıs’ta yapılan komisyon toplantılarının ardından 
başkan, başkanvekili, sözcü ve  kâtip üye seçimine 
ilişkin tezkereler okunarak Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu.

Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara 
Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesine yönelik 
Araştırma Komisyonu başkanlığına AK PARTİ Tekirdağ 
Milletvekili Mustafa Yel seçildi. AK PARTİ Ankara 
Milletvekili Nevzat Ceylan başkanvekili, AK PARTİ 
Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu sözcü,  
AK PARTİ Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız kâtip üye 
oldu.

AK PARTİ İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, AK PARTİ 
Kars Milletvekili Yunus Kılıç, CHP Denizli Milletvekili 
Gülizar Biçer Karaca, CHP İstanbul Milletvekili Saliha 
Sera Kadıgil Sütlü, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz 
Yavuzyılmaz, HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, 
MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ve İYİ Parti 
Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı komisyona üye 
olarak seçildi.

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin 
İncelenerek Olası Zararlarının Önlenmesi, Bu 
Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması 
için Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı ise 
61, 62, 63 ve 64. Hükûmet Millî Eğitim Bakanı, 65. 
Hükûmet Kültür ve Turizm Bakanı, Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) 
Türk Grubu Başkanı ve AK PARTİ Eskişehir Milletvekili 
Nabi Avcı oldu. AK PARTİ Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun başkanvekili, AK PARTİ Osmaniye Milletvekili 



73

Yasama ve Denetim Faaliyetleri

İsmail Kaya sözcü, AK PARTİ Adana Milletvekili Ahmet 
Zenbilci kâtip üye seçildi.

Komisyon üyeleri ise AK PARTİ Çorum Milletvekili 
Erol Kavuncu, AK PARTİ İstanbul Milletvekili Müşerref 
Pervin Tuba Durgut, CHP Bartın Milletvekili Aysu 
Bankoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, 
CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, HDP 
İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, MHP İstanbul 
Milletvekili Arzu Erdem ve İYİ Parti Erzurum 
Milletvekili Muhammet Naci Cinisli'den oluştu.

Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunmasında, 
Üretiminde ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar 
ile Alınması Gereken Önlemleri Belirlemek Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu başkanlığına 
AK PARTİ Antalya Milletvekili İbrahim Aydın seçildi.  
AK PARTİ Karaman Milletvekili Recep Şeker 
başkanvekili, AK PARTİ Bursa Milletvekili Refik Özen 
sözcü, AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili Zemzem 
Gülender Açanal kâtip üye olarak komisyonda yer aldı.

Komisyon üyeliklerine ise AK PARTİ Artvin Milletvekili 
Ertunç Erkan Balta, AK PARTİ Mersin Milletvekili  
Ali Cumhur Taşkın, CHP Ankara Milletvekili Servet 
Ünsal, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, CHP 
Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, HDP Mersin 
Milletvekili Rıdvan Turan, MHP Ankara Milletvekili 
Nevin Taşlıçay ve İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan 
Kabukcuoğlu getirildi.

ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi 
Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi, 
Bakım Yöntemleri, Bu Hastaların ve Yakınlarının 
Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi 
Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu 
başkanlığına ise 65. Hükûmet Sağlık Bakanı ve  
AK PARTİ Samsun Milletvekili Ahmet Demircan seçildi. 
Demircan’ın yanı sıra komisyonun başkanlık divanında 
iki doktor vekil AK PARTİ Uşak Milletvekili İsmail 
Güneş başkanvekili, AK PARTİ Ankara Milletvekili 
Arife Polat Düzgün ise kâtip üye olarak yer aldı.  
AK PARTİ Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ise 
sözcü olarak seçildi.

Komisyon üyeleri ise AK PARTİ Kütahya Milletvekili 
Ceyda Çetin Erenler, AK PARTİ Niğde Milletvekili 
Selim Gültekin, CHP Ankara Milletvekili Gamze 
Taşcıer, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, CHP 
Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, HDP Diyarbakır 
Milletvekili Semra Güzel, MHP Gaziantep Milletvekili 
Ali Muhittin Taşdoğan ve İYİ Parti Antalya Milletvekili 
Tuba Vural Çokal oldu.

TBMM’de kurulan hayvan haklarının korunması, bilişim 
teknolojileri bağımlılığı, tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliği 
ile ALS, SMA, DMD ve MS hastalarının sorunları 
konularında kurulan 4 ayrı araştırma komisyonuna üye 
seçimine dair 8 Mayıs 2019 tarihli ve 1213, 1214, 1215 
ile 1216 no'lu TBMM kararları, 14 Mayıs 2019 tarihli ve 
30774 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Down Sendromu, Otizm ve Diğer 
Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığı 
ile Ailelerinin Sorunlarının 
Tespiti için Kurulan Araştırma 
Komisyonunun divan seçimine ilişkin 
tezkere TBMM Genel Kurulunun 
bilgisine sunuldu.

15 Mayıs 2019

Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim 
Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile ilgili Bireylerin 
ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü için Alınması 
Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu geçici başkanlığının 
14 Mayıs’ta yapılan toplantısının ardından başkan, 
başkanvekili, sözcü ve  kâtip üyeleri seçildi.

Komisyon başkanlığına AK PARTİ Antalya Milletvekili 
Kemal Çelik seçildi. AK PARTİ Kocaeli Milletvekili 
Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanvekili, AK PARTİ 
Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu sözcü, AK 
PARTİ Kayseri Milletvekili Hülya Nergis kâtip üye oldu.

Komisyon üyelikleri ise AK PARTİ Bursa Milletvekili 
Vildan Yılmaz Gürel, AK PARTİ Şanlıurfa Milletvekili 
Mehmet Ali Cevheri, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin 
Avni Aksoy, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, 
CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, HDP Batman 
Milletvekili Necdet İpekyüz, MHP Kahramanmaraş 
Milletvekili Sefer Aycan ve İYİ Parti Isparta Milletvekili 
Aylin Cesur’dan oluştu.

Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim 
Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin 
ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü için Alınması 
Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçilmesine 
ilişkin 8 Mayıs 2019 tarihli ve 1217 no'lu TBMM kararı, 
16 Mayıs 2019 tarihli ve 30776 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlandı.
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ULUSLARARASI ANLAŞMALARIN UYGUN 
BULUNMASINA DAİR KANUN TEKLİFLERİ GENEL 
KURULDA KABUL EDİLDİ

Başkanvekili sıfatıyla ilk defa Genel 
Kurulu yöneten AK PARTİ Isparta 
Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç 
başkanlığında toplanan TBMM Genel 
Kurulunda uluslararası anlaşmaların 
uygun bulunmasına dair üç kanun 
teklifi kabul edildi.

7 Mayıs 2019

Kabul edilen uluslararası anlaşmaların uygun 
bulunmasına dair teklifler şunlar:  
- Türkiye ile Nijer Arasında Nijer - Türkiye Dostluk 
Hastanesinin Açılması, Ortak İşletilmesi ve 
Devredilmesi ile İlgili Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,  
- Türkiye ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda 
Programı Arasında Temel Anlaşmaya Ek Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Teklifi,  
- Türkiye ile KKTC Arasında Sosyal Güvenlik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Teklifi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi 
Bilgiç başkanlığında toplanan Genel 
Kurulda uluslararası anlaşmaları 
uygun bulan üç kanun teklifi kabul 
edilerek yasalaştı. 

8 Mayıs 2019

Genel Kurulda, Türkiye ile Özbekistan Arasında 
Suçluların İadesi Antlaşmasının Onaylanmasını Uygun 
Bulan Kanun Teklifi, Türkiye ile Özbekistan Arasında 
23 Haziran 1994’te Akdedilen Hava Taşımacılığı 
Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasını 
Uygun Bulan Kanun Teklifi ve Türkiye ile Kırgız 
Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Uluslararası anlaşmaların uygun 
bulunmasına dair iki kanun teklifi 
TBMM Başkanvekili Celal Adan 
başkanlığında toplanan Genel 
Kurulda kabul edildi.

30 Mayıs 2019

Kabul edilen uluslararası anlaşmaların uygun 
bulunmasına dair teklifler şunlar: 

- Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Hükümeti 
Arasında Savunma Alanında İşbirliği Mutabakat 
Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Teklifi,

- Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş 
Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Teklifi.
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KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI KURULMASINA 
İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ GENEL KURULDA KABUL 
EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda 14 Mayıs’ta görüşmelerine 
başlanan Kapadokya’nın tarihî, kültürel ve doğal 
dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait 
planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan 
Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi, 
kabul edilerek yasalaştı.

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda 
10 Mayıs 2019 tarihinde kabul edilen TBMM Kâtip 
Üyesi ve AK PARTİ Nevşehir Milletvekili Mustafa 
Açıkgöz ve milletvekili arkadaşlarının imzasını taşıyan 
kanun teklifi, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar 
başkanlığında toplanan Genel Kurulda kabul edildi.

Kabul edilen Kapadokya Alanı Hakkında Kanun 
Teklifi’ne göre; 

• Kapadokya’da geçiş dönemi koruma esasları ve 
kullanma şartları ile meri planlara ve komisyon 
kararlarına aykırı uygulama yapılamayacak.  

• Kapadokya Alan Başkanlığı bu alanda her türlü 
aykırı uygulamanın giderilmesini sağlamaya, 
gerektiğinde aykırı uygulamaya konu yapı ve 
tesisleri yıkma veya yıktırmaya yetkili olacak.  

• Kapadokya Alanı'nda bulunan Hazine ile kamu 
kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki 
taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat 
karşılığı inşaat yaptırılması, kiraya verilmesi, 
ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı 
kurulması, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 
yerlerin kiraya verilmesi, ön izin ve kullanma 
izni gibi işlemler Kapadokya Alan Başkanlığının 
uygun görüşüyle yapılacak. Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün idaresi ve denetiminde bulunan 
mazbut vakıflar ile temsilen yönetilen mülhak 
vakıflara ait taşınmazlar bu kapsamın dışında 
tutulacak.  

• Kapadokya Alanı’nda yapılacak uygulamalar 
meri planlar ile geçiş dönemi koruma esasları 
ve kullanma şartlarına göre yürütülecek. 
Kapadokya Alanı’nın bütününe ilişkin üst ölçekli 
plan Kapadokya Alan Başkanlığınca hazırlanacak 
ya da hazırlatılacak. Bu plan, komisyonun uygun 

görüşü ve bakan onayı ile yürürlüğe girecek. Üst 
ölçekli planlara uygun olarak hazırlanan ya da 
hazırlatılan nazım ve uygulama imar planları ise 
komisyonun uygun görüşü ve idarenin onayıyla 
yürürlüğe girecek. Böylece, alandaki plan, hazırlık 
ve onama sürecinde bugüne kadar yaşanan yetki 
karmaşasının ortadan kaldırılması amaçlanıyor.  

• Kapadokya Alanı’nda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu ile kültür varlıklarını koruma 
bölge kurulları ile tabiat varlıklarını koruma 
bölge komisyonlarına verilen yetki ve görevler 
Kapadokya Alan Komisyonu tarafından 
kullanılacak. Komisyon ayrıca, Kapadokya 
Alanı içinde doğal sit alanlarının tescili, sınır 
değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesine 
yönelik karar almaya yetkili olacak.  

• Komisyonun, Kapadokya Alanı’nda geçiş dönemi 
koruma esasları ve kullanma şartları ile meri 
planlara ilişkin her türlü fiziki ve inşai uygulamaya 
yönelik karar yetkisi bulunacak. Kamu kurum ve 
kuruluşları, belediyeler ile gerçek ve tüzel kişiler 
komisyon kararlarına uymak zorunda olacak.  

• Nevşehir İl Özel İdaresi, Kapadokya Alanı sınırları 
içerisindeki belediyeler, Ürgüp Ticaret ve Sanayi 
Odası ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasının 
bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinden en 
az yüzde bir oranında ayrılacak paylar, idarece 
verilecek idari para cezalarından elde edilecek 
gelirler, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi 
Merkez Müdürlüğü bütçesinden aktarılacak 
tutarlar Başkanlığın gelirlerini oluşturacak.  

• Başkanlık, faaliyetleri dolayısıyla yapılan 
işlemler yönünden Harçlar Kanunu ile Belediye 
Gelirleri Kanunu gereğince alınan harçlardan ve 
harcamalara katılma paylarından, düzenlenen 
kağıtlar yönünden damga vergisinden, kendisine 
yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve 
intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar 
dolayısıyla emlak vergisinden ve tapu ve kadastro 
döner sermaye hizmet bedelinden muaf olacak.  

11 Mayıs 2019
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TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
HAKKINDA KANUN TEKLİFİ GENEL KURULDA  
KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda 22 Mayıs’ta görüşmelerine 
başlanan Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kabul edilerek 
yasalaştı.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda 
17 Mayıs 2019 tarihinde kabul edilen AK PARTİ Antalya 
Milletvekili Atay Uslu ile AK PARTİ Konya Milletvekili 
Ziya Altunyaldız ve milletvekili arkadaşlarının imzasını 
taşıyan kanun teklifi, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar 
başkanlığında toplanan Genel Kurulda kabul edildi.

Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun’a göre; 

• Sektör temsilcisinin bulunamadığı hâllerde Kültür 
ve Turizm Bakanlığının üç kontrolörü yerine iki 
kontrolörün katılımıyla Sınıflandırma Komisyonu 
oluşturulabilecek. 

• Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsis edilen 
kamu taşınmazları üzerinde yer alan turizm 
tesislerinde çalışan personelin konaklama 
ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam kalitelerinin 
artırılması için tahsis edilecek “personel lojmanı 
alanı” ibaresinin yasal tanımı yapılacak. Böylece 
turizmdeki nitelikli personelin konaklama 
ihtiyacının giderilmesi ve dolaylı olarak müşteri 
memnuniyetinin sağlanması hedefleniyor.

• Personel lojmanı alanı, “Bakanlık tarafından 
turizm tesisi yapılmak amacıyla yatırımcılara 
tahsis edilen taşınmazların üzerinde yer alan 
turizm tesislerinde çalışan personelin sadece 
konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam 
kalitelerinin artırılması amacıyla; yardımcı hizmet 
ünitelerinin gerçekleştirilmesi için tahsis edilen, 
turizm tesisi için tahsis edilen alanın dışında 
kalan ve bu alana bitişik olmayan, denize cephesi 
bulunmayan ve imar planlarında bu amaçla 
ayrılan turizm tesis hizmet alanlarını ifade eder.” 
şeklinde tanımlanacak.

• Kültür, turizm koruma ve gelişim bölgelerinde, 
turizm merkezlerinde bulunan, bakanlık 
tarafından turizm amaçlı değerlendirilmesinde 
yarar görülen ve ilgili bakanlığa bildirilen 
taşınmazlardan, kamu hizmetlerinde kullanılanlar 
ile üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş olanlar 
hariç olmak üzere, Hazinenin özel mülkiyetinde 
bulunan taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca uygun görülenler iki ay içerisinde 
tahsis edilecek. Bu süre içinde tahsisin 
yapılmaması veya olumsuz görüş bildirilmemesi 
hâlinde tahsis yapılmış sayılacak.

• Tapuya tescili mümkün olan devletin hüküm 
ve tasarrufu altındaki tescil harici yerler ile 

23 Mayıs 2019

• Kapadokya Alanı’nın tarihî ve kültürel değerleri ile 
jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak 
değerlerinin korunmasına ve yaşatılmasına 
yönelik alınan tedbirlere aykırı davranılması 
hâlinde 50 bin liradan 200 bin liraya kadar, bu 
kapsamda olmayan ve Kapadokya’nın mevcut 
durumunu bozmayan ve yapısal uygulamalar 
içermeyen konulara ilişkin belirlenecek tedbirlere 
aykırılık hâlinde ise 500 liradan 5 bin liraya kadar 
idari para cezası uygulanacak. İdari para cezası 
uygulanacak fiiller ile idari para cezasının miktarı 
başkanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.  

• Başkanlık tarafından talep edilmesi hâlinde 
Kapadokya Alanı sınırları içerisinde kalan 
Hazinenin özel mülkiyetindeki veya devletin 

hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar, 
ormanlık alanlar dâhil tahsisli olanların tahsisleri 
kaldırılarak yasada belirtilen amaçlara uygun 
olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak idareye 
tahsis edilecek.  

• İdareye ait taşınır ve taşınmazlar devlet malı 
hükmünde olacak. Bunlar aleyhine suç işleyenler 
devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi 
cezalandırılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında 
istihdam edilen devlet memurları, kamuda 
çalışan sürekli işçiler ile öğretim elemanlarından 
gerekli nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği ve 
kurumlarının muvafakatiyle idare kadrolarında 
istihdam edilebilecek.
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kapanan yollar ve yol fazlaları ise talep tarihinden 
başlayarak en geç bir ay içinde Hazine adına 
tescil edilecek ve tescili müteakip yine aynı usulle 
bakanlığa tahsis yapılacak.

• Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri 
turizm merkezlerinin ilgili kamu kuruluşlarınca 
öncelikle tamamlanması zorunlu olan altyapı 
ihtiyaçlarına, atık su arıtma tesisi ve katı atık 
bertaraf tesisleri de ekleniyor.

• Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile 
turizm merkezleri sınırları içinde bu bölge ve 
merkezlere hizmet verecek alanlarda, turizmin 
gelişmesi amacıyla yol, su, kanalizasyon, atık 
su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi gibi 
altyapı yatırımları Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
yapılabilecek, yaptırılabilecek ve bu amaçla 
ödenek aktarılabilecek. İlgili kamu kurum ve 
kuruluşlarınca yapılanlar devralınabilecek ve 
bu tesisler bakanlık tarafından işletilebilecek ve 
işlettirilebilecek.

• Kanunla, Turizmi Teşvik Kanunu’nda yer alan 
ve Türk bayrağı çekemeyen deniz turizmi 
araçlarının Türkiye kara sularında ticari faaliyette 
bulunabilmelerine imkân veren düzenleme 
kaldırılıyor.

• Yabancı bayraklı yatlar; gezi, spor ve eğlence 
amacıyla kullanılmak üzere Türk ve yabancı 
uyruklu kişilere kiraya verilemeyecek.

• Türk bayraklı deniz turizmi araçlarının gezi, 
spor ve eğlence amacıyla kullanılması yolcu 
taşımacılığından sayılmayacak.

• Turizmi Teşvik Kanunu’na ve uygulanmasına 
ilişkin yönetmeliklerde gösterilen koşullara 
uymayan belgeli yatırım ve işletmenin yanı sıra 
deniz turizmi araçlarının belge sahiplerine de 
kanunun ceza maddeleri uygulanacak.

• Belge sahibine, turizm yatırım ve işletmelerinin 
idare ve işletilmelerinde kusur, aksaklık ve 
eksikliklerin tespiti, tesisin isim değişikliğine 
ilişkin başvuruda bulunulmaması ve tesis tür 
ve sınıfının yazı, reklam, afiş, broşür ve benzeri 
araçlarla tüketiciye yanıltıcı şekilde tanıtılması 
durumlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından uyarma cezası verilecek.

• Turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve 
işletilmelerinde kusur, aksaklık ve eksikliklerin 

tespiti ile tesisin isim değişikliğine ilişkin başvuruda 
bulunulmaması durumlarından uyarma cezasıyla 
birlikte eksikliğin niteliği ve tesisin bulunduğu 
bölge dikkate alınarak eksikliğin giderilmesi için  
6 ayı geçmemek üzere süre verilecek.

• Kanunla sektörde para cezaları da yeniden 
düzenleniyor. Belge sahibine, turizm yatırım ve 
işletmelerinin idare ve işletilmelerinde kusur, 
aksaklık ve eksikliklerin tespiti ile tesisin isim 
değişikliğine ilişkin başvuruda bulunulmaması 
durumlarında verilen uyarma cezası ve eksikliğin 
giderilmesi için verilen süreye rağmen, bu 
süre içinde kusur, aksaklık veya eksikliklerin 
giderilmediğinin tespiti veya verilen uyarma 
cezasının tebliği tarihinden itibaren 1 yıl içinde aynı 
bentlere göre yeni uyarma cezasını gerektiren 
kusur, aksaklık veya eksikliklerin tespiti hâlinde 8 
bin 500 lira idari para cezası uygulanacak.

• Tesis tür ve sınıfının yazı, reklam, afiş, broşür 
ve benzeri araçlarla tüketiciye yanıltıcı şekilde 
tanıtılması nedeniyle verilen uyarma cezasına 
rağmen 19 gün içerisinde yanıltıcı tanıtıma son 
verilmemesi hâlinde 14 bin lira idari para cezası 
verilecek.

• Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından istenilen 
bilgi ve belgelerin verilen süre içerisinde 
gönderilmemesi veya eksik gönderilmesi ya da 
yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi hâllerinde 8 bin 
500 lira idari para cezası uygulanacak.

• Müşteriye taahhüt edilen hizmetin verilmemesi 
veya eksik verilmesi hâlinde 8 bin 500 lira idari 
para cezası verilecek.

• Konaklama tesislerinde, işletme tarafından 
taahhüt edilmesine rağmen müşterinin 
konaklatılmaması veya bu hizmetin yakın 
çevrede aynı konum, tür ve sınıfta bir işletmede 
verilmesinin sağlanmaması hâllerinde hizmetin 
sağlanamadığı her bir oda için 8 bin 500 lira idari 
para cezası uygulanacak.

• Kültür ve Turizm Bakanlığına bilgi vermeksizin 
yatırım veya işletmenin tümünün devredilmesi, 
kiraya veya işletmeciye verilmesi hâllerinde 8 bin 
500 lira idari para cezası uygulanacak.

• İşletme sahibi veya sorumlusu ya da personelin 
kastı veya ihmali nedeniyle müşteriye karşı suç 
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işlendiğinin yargı kararı ile tespiti hâlinde 8 bin 
500 lira idari para cezası uygulanacak.

• Deniz turizmi araçlarının belgesinde belirtilen tür 
ve kapasiteye aykırı olarak faaliyette bulunması 
hâlinde 10 bin lira idari para cezası verilecek.

• Turizm amaçlı sportif faaliyet iznine sahip olan 
işletmenin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
belirlenen koşullara aykırı olarak faaliyette 
bulunması hâlinde 10 bin lira idari para cezası 
uygulanacak. Onaylı fiyat tarifelerinin üzerinde 
fiyat uygulanması hâlinde fazladan alınan ücretin 
20 katı kadar idari para cezası uygulanacak.

• Turizm işletmesi belgesi olmaksızın faaliyette 
bulunan deniz turizmi araçları işletmecileri ile 
izinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette 
bulunan turizm işletmecilerine bakanlıkça 10 bin 
lira idari para cezası verilecek.

• İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli 
olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu uyarınca 
tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında 
artırılarak uygulanacak. Verilen idari para cezaları, 
tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenecek.

• Kanunla, turizm yatırım veya işletmesi belgesinin 
hangi durumlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından iptal edileceği de düzenleniyor.

• Turizm yatırım veya işletmesi belgesi şu 
durumlarda bakanlık tarafından iptal edilecek:

 - Turizm belgesinde belirtilen belge sahibinin ya 
da işletmecinin değişmesi hâlinde bakanlıkça 
verilen sürede uygun evrakın sunulmaması 
veya bu kapsamda belge sahibi değişikliğinin 
uygun görülmesine rağmen yükümlülüklerin 
yerine getirilmemesi,

 - Bakanlık tarafından verilen sürede işletme 
iznine esas belgenin gönderilmemesi,

 - İşletmeye açılan turizm yatırım belgeli tesise 
ilişkin işletme iznine esas belgenin bakanlıkça 
verilen süre içerisinde gönderilmemesi veya 
bu tesislerde yapılan denetimde tespit edilen 
eksikliklerin bakanlık tarafından verilen sürede 
giderilmemesi nedeniyle kısmi turizm işletmesi 
veya turizm işletmesi belgesi düzenlenememesi,

 - Tür, sınıf veya kapasite değişikliği nedeniyle 
tesisin turizm yatırım veya turizm işletmesi 
belgesinin yeniden düzenlenmesinin uygun 

görülmesi durumunda, belge düzenlenmesi 
için ilgili madde hükmü uygulanmasına rağmen 
yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,

 - Belgelendirilmeye esas olan ilgili kurum veya 
kuruluştan alınan işletme iznine esas belgenin 
geçerliliğini yitirmesi veya iptal edilmesi,

 - Yapılan denetim ya da sınıflandırma çalışması 
sonucunda niteliklerin önemli ölçüde 
kaybedilmiş olduğunun tespit edilmesi,

 - Kamu taşınmazı üzerinde gerçekleştirilen 
yatırım ve işletmelerde, taşınmazın kullanım 
hakkına esas iznin iptal edilmesi,

 - İşletme faaliyetine son verilmesi,

 - Tesisin belgelendirildiği türdeki faaliyetine son 
verilerek belgelendirilebilecek türler dışında 
faaliyet gösterilmesi,

 - Belge sahibinin belge iptalini talep etmesi,

 - Turizm yatırım belgesinde belirtilen işletmeye 
açılma süresi sona ermeden süre uzatımı veya 
turizm işletmesi belgesi düzenlenmesine ilişkin 
başvuruda bulunulmaması.

• Ormanlık alanlar üzerinde bulunan ve Orman 
Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan 
tesislerden konaklama amaçlı kullanılması 
mümkün olanlar ile içerisinde her tür ve 
kapasitede konaklama tesisi bulunan mesire 
yerlerini tahsis etmeye, gelirleri Orman Genel 
Müdürlüğüne ait olmak üzere Kültür ve Turizm 
Bakanlığı yetkili olacak.

• Bu kapsamda kalan yerlerin Kültür ve Turizm 
Bakanlığına tahsisi ile bakanlık tarafından 
yatırımcılara tahsis edilmesinde Turizmi Teşvik 
Kanunu’nun ilgili maddelerinin hükümleri 
uygulanacak.

• Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat 
varlıklarının bulunduğu bölgelerde Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca belirlenen yerlerde turizm 
ve sportif amaçlı dalış yapılabilecek.

• Askerî yasak ve güvenlik bölgelerinde ise Millî 
Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak 
turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilecek. Buna 
ilişkin usul ve esaslar, Millî Savunma Bakanlığının 
uygun görüşü alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle 
belirlenecek.
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BAZI KANUN VE KHK’LERDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ GENEL KURULDA 
KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulunda  28 Mayıs'ta görüşmelerine 
başlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Plan ve Bütçe Komisyonunda 22 Mayıs 2019 tarihinde 
kabul edilen AK PARTİ Grup Başkanvekili Özlem 
Zengin ile AK PARTİ İstanbul Milletvekili Nevzat 
Şatıroğlu ve milletvekili arkadaşlarının imzasını 
taşıyan kanun teklifi, TBMM Başkanvekili Celal Adan 
başkanlığında toplanan Genel Kurulda kabul edildi.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
(KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a göre; 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye 
İşletmesi, yürüttüğü görevler nedeniyle kurumlar 
vergisinden muaf olacak. Bu muafiyet, Gelir Vergisi 
Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca 
yapılacak vergi kesintilerini kapsamayacak.

• Bulut Eğitim Vakfı tarafından İstanbul Galata 
Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulacak. 
Üniversite; diş hekimliği, sanat ve sosyal bilimler, 
spor bilimleri fakülteleri, meslek yüksekokulu ve 
lisansüstü eğitim enstitüsünden oluşacak.

• Yasa, TRT’de çalışan memur ve kadro karşılığı 
sözleşmeli personele uygulanacak disiplin 
cezaları, disiplin cezasını gerektiren durumlar 
ve disiplin işlemlerinin uygulanma esaslarını da 
belirliyor. Buna göre TRT’de Disiplin Kurulu ve 
Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulacak.

• Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları 
disiplin amirleri tarafından, kademe ilerlemesinin 
durdurulması cezası Disiplin Kurulunun kararı 
alındıktan sonra genel müdür tarafından, işten 
çıkarma cezası genel müdürün bu yöndeki isteği 
üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca verilecek. 
Disiplin kurullarınca ret kararı verilmesi hâlinde, 
genel müdür 15 gün içinde başka bir disiplin 
cezası verebilecek.

• Personele, aynı olaydaki birden fazla fiili için 
çeşitli disiplin cezalarının uygulanması gerektiği 
hâllerde, fiiline uyan cezalardan en ağırı verilecek.

• Disiplin cezası olarak aylıktan kesme cezası 
verilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması 
cezası verilenler ise 10 yıl boyunca kurum içinde 
müdür ve yönetici kadrolarına atanamayacak.

• Kurum hizmetlerinin gerektirdiği hâllerde 
görevleri başında kalmalarında sakınca görülen 
personel hakkında görevden uzaklaştırmaya, 
genel müdür ile kurum müfettişleri yetkili olacak.

• MTA Genel Müdürlüğü, uhdesindeki ruhsatları 
bölerek aynı alan için Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğünden birden fazla yeni ruhsat 
talep edebilecek. Genel müdürlük, MTA adına 
yeni ruhsatlar düzenleyebilecek.

• Kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki 
maden işlerine ilişkin faaliyet gösteren 
rödovansçılara, mevzuat değişikliği nedeniyle 
oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin 
destek verilecek. Destek tutarları belirlenirken 
kömür fiyatlarının değişimi de dikkate alınacak.

• Maden Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’lerde 
değişiklik yapan kanunla Devlet hakkı oranlarına 
ilişkin yapılan değişiklikler, 2018 yılı Devlet hakkı 
hesaplamalarında uygulanmayacak.

• 28 Şubat 2019 tarihinden önce MTA tarafından 
hazırlanan kaynak veya rezerv raporları olan 
madenler için bu maddenin yayımından itibaren 
6 ay içerisinde Genel Müdürlüğe başvurulması 
hâlinde, MTA’ya buluculuk hakkı verilecek.

• Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve 
güvenliğe ilişkin tüm ihtiyaçlarının daha hızlı ve 
etkin sağlanması, Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile eşit imkânlara 
sahip olması amacıyla da düzenleme yapılıyor. 
Yasayla Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat 
ve güvenliğe ilişkin tüm ihtiyaçları, daha hızlı ve 
etkin tedariki için Savunma Sanayii Destekleme 
Fonu’ndan karşılanabilecek.

• Kırıkkale’nin “Bahşili” ilçesinin ismi, “Bahşılı” 
olarak değiştirilecek.

30 Mayıs 2019
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• Kanunla, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Maden Kanunu’ndaki yatırım çakışması hâlinde 
kurulan kurulun kaldırılması doğrultusunda 
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 
Kanunu’nda uyum değişikliği yapılıyor. 

• Buna göre, 1 Ocak 2019’dan kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla 
geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü’nden geçen araçlara idari para 
cezası verilmeyecek. İdari para cezası kesilenler 
tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerden tahsilat 
yapılmayacak, varsa yapılan itirazlar veya açılmış 
davalar hakkında resen karar verilmesine yer 
olmadığına karar verilecek. Tahsilatlardan, 
yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan 
feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek. 
Tahsilatlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip 
eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması 
hâlinde düzenlemenin yürürlük tarihini takip eden 
üçüncü ayın sonuna kadar ret ve iade edilecek. 
Bu şekilde geçiş yapan yaklaşık 275 bin araca 
kesilen 310 milyon liralık cezadan vazgeçilecek, 
ödenen 3,9 milyon lira ise iade edilecek.

• Düzenlemeyle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 
Dışişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu hâline 
getirilen AB Başkanlığındaki Avrupa Birliği İşleri 
uzman ve uzman yardımcılarına, bir kereye 
mahsus olmak üzere sınavla Dışişleri Bakanlığı 
meslek memurluğu veya konsolosluk ve ihtisas 
memurluğuna geçiş hakkı tanınacak. 

• Sınav, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 
1 yıl içerisinde bakanlık tarafından yapılacak. 
9 yıldan az kıdemi bulunanlar atama işlemi 
sonrasında toplamda 9 yılı doldurduktan sonra 
başkâtiplik sınavına girebilecek. 9 yıl ve daha 
fazla kıdemi bulunanlar, meslek memurlukları 
ya da konsolosluk ve ihtisas memurlukları için 
düzenlenecek ilk başkâtiplik sınavına girecek.

• Temmuz 2009 istatistiğine göre toplu iş 
sözleşmesi yapma yetkisi alan sendikalar ile 
bu istatistiğin yayımından sonra 15 Eylül 2012 
tarihine kadar kurulan işçi sendikalarının, bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 
yıl içinde yapacakları yetki tespit başvurusunun 
süresi 1 yıla indiriliyor. Yetki tespit başvuruları, 
iş yeri veya işletme çoğunluğu şartına göre 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 
sonuçlandırılacak.

• Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdı 
içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün 
harici herhangi bir madde doldurmak, bu şekilde 
üretilen ürünleri satışa arz etmek, satmak, 
bulundurmak veya nakletmek yasağına aykırı 
hareket edenlere, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis 
cezası verileceğine yönelik hükmün yürürlük 
tarihi 1 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenecek.

• 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, 
minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, TIR çekici 
cinsi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya 
çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir 
aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV’nin 
terkin edilecek üst sınırı 10 bin liradan 15 bin 
liraya çıkarılacak.

• 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 
adı “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 
Araştırma, Geliştirme, Yenilikçilik ve Girişimcilik 
Faaliyetlerinin Karşılanması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname” şeklinde değiştirilecek.

• Sanayi alanındaki araştırma, geliştirme, 
yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetleriyle teknolojik 
gelişmeleri takip etmek, desteklemek ve teşvik 
etmek amacıyla sanayi kuruluşları, üniversiteler, 
araştırma merkezleri ve enstitülerle iş birliği 
yaparak bu kurumların teknolojik araştırma ve 
geliştirmeye aktif katılımını sağlamak amacıyla 
hazırlanan programlara öğretim elemanları ve 
diğer kamu görevlileriyle kamu görevlisi olmayan 
alanında uzman kişiler görevlendirilebilecek.

• Görevlendirilen öğretim elemanlarıyla kamu 
görevlisi olmayan uzmanlara Yükseköğretim 
Kanunu’nda öngörülen aylık tutarın 5 katını 
aşmamak kaydıyla Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığınca belirlenecek tutar üzerinden 
doğrudan ödeme yapılacak. Bu kişilere ayrıca 
harcırah ödenmeyecek.

• Yükseköğretim kurumlarına araştırma ve 
geliştirme projeleri karşılığı aktarılan hibe 
niteliğindeki tutarlar proje adına açılacak özel 
hesaplarda izlenecek.
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MAYIS AYINA İLİŞKİN YASAMA İSTATİSTİKLERİ

Genel Kurul / Komisyonlar 
(Alt Komisyon Dâhil)

Toplantı 
Sayısı

Toplantı Süresi 
(Saat)

Anayasa - -

Adalet - -

Millî Savunma 2 7

İçişleri - -

Dışişleri 3 8,35

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor

1 2,32

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm

1 2,30

Çevre - -

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler

- -

Tarım, Orman ve Köyişleri - -

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji

- -

Dilekçe³ 6 5,15

Plan ve Bütçe 1 7,03

Kamu İktisadi Teşebbüsleri - -

İnsan Haklarını İnceleme 1 1,30

Avrupa Birliği Uyum 1 1,10

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 6 10,40

Güvenlik ve İstihbarat - -

Karma (Anayasa ve Adalet) - -

Karma (Dilekçe ve İHİK) 1 1,30

Bilim Tek. Bağım. Kom. 2 5

Down Send. Otizm Kom. 3 8

Tıbbi Aroma. Bitki Kom. 2 4,30

Hayvan Hak. Kor. Kom. 4 25

ALS, SMA, DMD, MS Kom. 2 3,13

Komisyonlar Toplam 36 93,28

TBMM Genel Kurulu 14 62,15

³ Üçü Başkanlık Divanı Toplantısı

Çalışma Süresi İstatistiğiKanun Önerisi İstatistiği
Gelen 180

Kanunlaşan 11

Geri Alınan -

Komisyonlarca Raporlanan 24

Komisyonlarda Bulunan¹ 2160

Genel Kurulda Bulunan¹ 32

¹ 24/06/2018- 31/05/2019 itibarıyla bulunan

Kanun ve Karar İstatistiği
Uluslararası Anlaşmalara İlişkin Kanunlar 8

Kabul Edilen Diğer Kanunlar 3

Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere 
Gönderilen Kanunlar -

Kabul Edilen Kararlar 5

Dilekçe İstatistiği
Komisyon Gelen Dilekçe Sonuçlanan

Dilekçe 6004 1401

İHİK 243 239

KEFEK 1 1
4 105 adet Dilekçe on üç grup şeklinde birleştirilerek 

işleme alınmıştır.

Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri İstatistiği
Gelen 116

TBMM Başkanlığında Bulunan 1

Karma Komisyonda Bulunan² 633

Genel Kurulda Bulunan -

Dokunulmazlığı Kaldırılan -

Cumhurbaşkanlığına iade
(Belediye Başkanı seçilmesi nedeni ile) -

² 31/05/2019 tarihi itibarıyla bulunan

Denetim Önergeleri İstatistiği

Önerge Yazılı Soru Başkanlıktan Soru Meclis Araştırması Genel Görüşme Meclis Soruşturması 

Gelen 1533 14 242 - -

Cevaplanan /
Görüşülen 711 13 - - -
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONU, ULUSLARARASI 
ANLAŞMALARIN ONAYLANMASININ UYGUN 
BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TEKLİFLERİNİ  
KABUL ETTİ

Dışişleri Komisyonu, uluslararası 
anlaşmaların onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair 10 kanun teklifini 
kabul etti.

15 Mayıs 2019

AK PARTİ  İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır 
başkanlığında toplanan Dışişleri Komisyonunda kabul 
edilen teklifler şu şekilde:

 - “Türkiye ile KKTC Arasında Ulusal Sürücü 
Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı 
Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair  
Kanun Teklifi,

 - Türkiye ile Kırgızistan Arasında Bişkek  
Kırgız - Türk Dostluk Devlet Hastanesi Açılması, 
Ortak İşletilmesi ve Devri ile Kırgız Cumhuriyeti 
Vatandaşlarının Türkiye’de Tıp ve Tıpta 
Uzmanlık Eğitimi Almasına Dair Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair  
Kanun Teklifi,

 - Türkiye ile Mali Arasında Yatırımların Karşılıklı 
Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair  
Kanun Teklifi,

 - Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 
Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına 
İlişkin Anlaşma ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
Üye Devletleri Arasında Yatırımların Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşma’nın 9/7’nci 
Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair  
Kanun Teklifi,

 - Türkiye ile Lesoto Krallığı Arasında Ticaret ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

 - Türkiye ile Nijerya Arasında Ticari ve Ekonomik 
İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

 - Türkiye ile Venezuela Arasındaki Ticaretin 
Geliştirilmesi Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna ve Anlaşmanın Eklerine 
İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca 
Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi,

 - Türkiye ile Gine Arasında Askeri Alanda Eğitim, 
Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair  
Kanun Teklifi,

 - Türkiye ile Özbekistan Arasında Askeri Eğitim 
Öğretim Alanında İşbirliği Protokolünün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair  
Kanun Teklifi,

 - Türkiye ile Bangladeş Arasında Askeri Eğitim ve 
Öğretim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı 
Değişiklik Protokolünün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.”

Dışişleri Komisyonu, uluslararası 
anlaşmaların onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair 10 kanun teklifini 
kabul etti.

22 Mayıs 2019

AK PARTİ  İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır 
başkanlığında toplanan Dışişleri Komisyonunda kabul 
edilen teklifler şu şekilde: 

 - "Türkiye ve Avrupa Bölge Ofisi Vasıtasıyla 
Dünya Sağlık Örgütü Arasında İnsani ve Sağlık 
Acil Durumlarına Hazırlıklılık DSÖ Coğrafi Ayrık 
Ofisi’nin İstanbul Türkiye’de Kurulmasına İlişkin 
Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

 - Türkiye ile Macaristan Arasında Savunma 
Sanayinde Gizlilik Dereceli Bilgilerin Karşılıklı 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,
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 - Türkiye ile Belarus Arasında Nükleer Enerjinin 
Barışçıl Amaçlı Kullanımı İçin İşbirliği Anlaşması 
ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair 
Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Teklifi,

 - Türkiye ile Moldova Arasında Kongaz Süleyman 
Demirel Moldova Türk Lisesi Mutabakat Zaptının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair  
Kanun Teklifi,

 -  Türkiye ile Belarus Arasında Uluslararası Kombine 
Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

 - Türkiye ile Moldova Arasında Sosyal Güvenlik 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

 - Türkiye ile Ukrayna Arasında Gelir ve 
Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte 
Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına 
Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair  
Kanun Teklifi,

 - Türkiye ile Arjantin Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi 
Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma 
Anlaşması ve Eki Protokolünün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

 - Türkiye Moldova Arasında Diplomatik Misyon ve 
Konsolosluk Mensuplarının Bakmakla Yükümlü 
Oldukları Kişilerin Kazanç Getirici Bir İşte 
Çalışmaları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

 - Türkiye ile Estonya Arasında Diplomatik Misyon 
ve Konsolosluk Mensuplarının Bakmakla Yükümlü 
Oldukları Kişilerin Kazanç Getirici Bir İşte 
Çalışmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi."

Dışişleri Komisyonu, uluslararası 
anlaşmaların onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair 10 kanun teklifini 
kabul etti.

29 Mayıs 2019

AK PARTİ  İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır 
başkanlığında toplanan Dışişleri Komisyonunda kabul 
edilen teklifler şu şekilde: 

 - "Türkiye ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile 
Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında 
Ankara Girişiminin Uygulanmasına İlişkin 4 Nisan 
2016 Tarihinde Bonn’da İmzalan Anlaşmayı 
Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

 - Yirmi Sekizinci Taraflar Toplantısı’nda Üzerinde 
Mutabakata Varılan Montreal Protokolü’ne 
Yönelik Değişikliğin (Kigali Değişikliği-2016) 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair  
Kanun Teklifi,

 - Türkiye ile Azerbaycan Arasında Kültür 
Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri 
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

 - Türkiye ile Azerbaycan Arasında Sürücü 
Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Tebdiline 
İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik 
Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi,

 - Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 
Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair  
Kanun Teklifi,

 - Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık 
İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşmeye 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Beyanlarıyla Birlikte 
Katılmasının Uygun Bulunduğuna Dair  
Kanun Teklifi,

 - Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin 
Sözleşme (COTIF) Hakkında Kısmi Revizyonun 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair  
Kanun Teklifi,

 - Türkiye ile Özbekistan Arasında Uluslararası 
Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair  
Kanun Teklifi,

 - Türkiye ile Arjantin Arasında Gümrük Konularında 
İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair  
Kanun Teklifi,

 - Türkiye ile Hindistan Arasında Diplomatik Misyon 
veya Konsolosluk Mensuplarının Aile Üyelerinin 
Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
İlişkin Kanun Teklifi."
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KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU 
TOPLANDI

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK),  
AK PARTİ  İstanbul Milletvekili Canan Kalsın 
başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Kalsın, KEFEK’in 
faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi. Kalsın, 1-2 Aralık 
2018 tarihlerinde Mardin’de gerçekleştirilen 
çalıştay sonucunda, BM Kadın Birimi ile yapılması 
kararlaştırılan etkinliklere dair bilgilendirmede 
bulundu.

Toplantıda, komisyon üyeleri tarafından 
KEFEK’in çalışmalarına ilişkin öneri, görüş ve 
değerlendirmelerde bulunuldu.

İstanbul Sözleşmesi’nin Etkin Uygulanması ve 
İzlenmesi Alt Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ  
Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, vatandaşlar 
tarafından kendilerine gelen bazı talepleri aktardı.

Milletvekillerinin toplumda artış gösteren şiddet 
olayları üzerine değerlendirmelerinin ardından 
Nergis, İstanbul Sözleşmesi’nin sadece kadına karşı 
ve ev içi şiddeti konu ettiğini belirtti.

Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, 
Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına 
Yönlendirilmesi Alt Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ  
Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da komisyon 
faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktardı.

Komisyon gündeminde bir Perakende Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi taslağı da yer aldı.

Taslağa ilişkin değerlendirmede bulunan KEFEK 
Başkanı Kalsın, kanun teklifi ile kadınların ekonomik 
açıdan güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kalsın, kanundaki düzenlemeyle zincir marketlerde 
veya bayilerde, başta kadınlar tarafından üretilen 
ürünler olmak üzere, coğrafi işaret taşıyan ürünlerin 
satışının yapıldığı raf alanlarının oranının artırılmasının 
amaçlandığını anlattı.

Kanun teklifinin komisyon tarafından verilmesi 
konusunda milletvekillerinden önerilerini soran Kalsın, 
teklifin son hâlini almasının ardından komisyon olarak 
ilk kanun tekliflerini vereceklerini söyledi.

15 Mayıs 2019
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DİLEKÇE VE İNSAN HAKLARINI İNCELEME KARMA ALT 
KOMİSYONU TOPLANDI

Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt 
Komisyonu, AK PARTİ  Kilis Milletvekili Ahmet Salih 
Dal başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kamu Denetçiliği Kurumunun bilgi ve 
belge taleplerine yanıt vermeyen ya da zamanında 
yanıtlamayan, tavsiye kararlarına uymayan kamu 
kurumlarının temsilcileri dinlendi.

Alt Komisyon Başkanı Dal, toplantının amacının Kamu 
Denetçiliği Kurumu ile kamu kurumlarının etkin iş 
birliğini sağlamak olduğunu söyledi.

Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan, Sağlık Bakanlığının 
4 adet dosya ile ilgili bilgi ve taleplerine istenilen 
nitelikte cevap verilememesi nedeniyle dosyaları 
hakkaniyetli olarak sonuca ulaştıramadıklarını söyledi.

“Kamu kurumlarımızı, Kamu Denetçiliğinin bilgi 
ve belge taleplerine daha hızlı yanıt vermeye 
davet ediyoruz.” diyen Kalkan, “Verilen süre içinde 
istediğimiz belge ve bilgileri bize sunarlarsa, biz de 
sonuca en kısa zamanda ulaşırız.” ifadelerini kullandı.

Bilgi talep ettikleri zaman “Sorguluyoruz.” gibi bir 
algı oluşabildiğini belirten Kalkan, “Ancak bu doğru 
değil. Kamu kurumlarımız bilgi ve belgeleri, kendi 
görüşlerini de ekleyerek gönderirlerse biz memnun 
olacağız.” diye konuştu.

Kalkan, şunları kaydetti:

“Özellikle kamu sektöründe göreve başlayacak ve 
görevinde yükselecek kişiler sınavı kazanıyor, mülakatı 
geçiyor ama güvenlik soruşturmaları sebebiyle 
sakıncalar ortaya çıkabiliyor. İdare, göreve başlatmama 
hakkına sahip. Ancak kişi bize başvurduğunda 
biz o güvenlik soruşturmasının içeriğine ulaşmak 

zorundayız. İdare, kendilerine güvenlikle ilgili bilgi ve 
belgeler ulaştığında ‘Üçüncü şahıslarla paylaşmayın.’ 
diyorlar ama biz ikinci veya üçüncü şahıs değiliz. 
Kamu Denetçiliği Kurumu gizli bilgileri talep edebilir 
çünkü bizim en doğru karara ulaşmamız gerekir. 
‘Üçüncü şahıslarla paylaşmayın.’ ibaresiyle ilgisiz 
kişiler kastediliyor. Bu belgeler bize kişiye özel ve gizli 
gönderilirse belgeler son muhatabı tarafından açılır ve 
saklanır. Kamu kuruluşlarından istirhamımız budur.”

Kamu Denetçisi Yahya Akman da Kamu Denetçiliği 
Kurumu Kanunu’ndaki hüküm gereği, çok gizli bile 
olsa, güvenlik soruşturmasıyla ilgili bilgilerin Kamu 
Denetçiliği Kurumuyla paylaşılması gerektiğini 
söyledi. Akman, “Kararın verilebilmesi için bu bilgilere 
ihtiyacımız oluyor.” dedi.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü 
Mehmet İslamoğlu, kendilerinden istenilen belgelerle 
ve tavsiye kararlarıyla ilgili bir sıkıntı bulunmadığını, 
dosyalarla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını, herhangi 
bir mağduriyetin söz konusu olmadığını söyledi.

Kamu Denetçisi Kalkan, İlkokul Öğretmenleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) ile ilgili “katılımın 
gönüllülük esasına dayanması” için gerekli tedbirlerin 
alınması tavsiyesinde bulunduklarını bildirdi.

Alt Komisyon Başkanı Dal, Kamu Denetçiliği 
Kurumunun kamu kurumlarını yargılayıcı değil, 
şikâyet ile ilgili bilgi ve belge istediklerini belirtti.

Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ile ilgili Kamu Denetçiliğine yapılan bazı başvurular ve 
sonuçlarıyla ilgili dosyalar üzerinde de görüşmelerde 
bulunuldu.

14 Mayıs 2019
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İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN ETKİN UYGULANMASI VE 
İZLENMESİ ALT KOMİSYONU TOPLANDI

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu (KEFEK) bünyesinde 
kurulan İstanbul Sözleşmesi’nin 
Etkin Uygulanması ve İzlenmesi 
Alt Komisyonu, AK PARTİ  
Kayseri Milletvekili Hülya Nergis 
başkanlığında toplandı.

8 Mayıs 2019

İstanbul Sözleşmesi’nin Etkin Uygulanması ve 
İzlenmesi Alt Komisyonu üyeleri, Ailenin Korunması 
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 
uygulanması aşamasında ortaya çıkan sorunları tespit 
etmek amacıyla yargı mensuplarını dinledi.

Ankara İkinci Aile Mahkemesi Hâkimi Ramazan 
Karakaya, şiddeti uygulayanlara karşı verilen 
elektronik kelepçe cezasının caydırıcı olduğunu ancak 
elektronik kelepçe sayısının çok az olması nedeniyle 
bazı aksaklıkların yaşanabileceğini dile getirdi. 

Karakaya, kocaların hatası nedeniyle kadınların 
sığınma evine alındığını, bunun kadın açısından bir 
haksızlık olduğunu ve bu nedenle kocaların da sığınma 
evine alınmasının önünün açılması hususunda bir 
saha çalışması yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Nafaka konusunun da tartışıldığını belirten Karakaya, 
“Boşandığım eşime neden nafaka vereyim?” 
sorusunun sorulduğunu ve bu sorunun toplumsal bir 
sorun olup dolayısıyla boşanan kadının nafakasının 
kocaya verilmesinin tartışılması gerektiğini söyledi.

Ankara Aile İçi Şiddetle Mücadele Bürosu Savcısı 
Emine Avcıoğlu, özellikle madde bağımlılığı veya akıl 
hastalıklarına bağlı olarak yaşanan şiddet olaylarında 
elektronik kelepçe sayısının az olması nedeniyle 
sorun yaşandığını ifade etti.

Aile içi şiddetin yaşanmasında madde bağımlılığının 
önemli bir faktör olduğunu ve madde bağımlılığına 
karşı etkin bir mücadele yürütülmesi gerektiğini 
vurgulayan Avcıoğlu, Ankara’da yıllık 12 bin şiddet 
dosyası olduğunu söyledi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Birinci Hukuk Daire 
Başkanı Zeynep Öksüzoğlu, aile mahkemelerinin 
yükünün çok fazla olduğunun altını çizerek şu şekilde 
konuştu:

“Elde ettiğim bilgilere göre 2017 yılında 50 bin 758, 
2018 yılında 47 bin 715 ve 2019 yılı Nisan ayı itibarıyla 
11 bin 211 koruyucu tedbir kararı verildi. Önleyici 
tedbir karar sayısı ise daha fazla. 2017 yılında 295 
bin 618, 2018 yılında 358 bin 499, 2019 yılı Nisan ayı 
itibarıyla da 92 bin 219 önleyici tedbir kararı verildi. 
Mahkemelerin bu yükü karşısında Adalet Bakanlığı, 
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aile içi şiddet mahkemeleri kurmayı bile düşünüyor. 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da bu 
yönde talebi var. İlgili bakanlıklar bunu düşünüyor.”

Öksüzoğlu, elektronik takip merkezlerinin 24 saat 
esasına göre çalıştığını ancak çok masraflı olması 
nedeniyle elektronik kelepçe sayısının yetersiz 
kaldığını kaydetti.

İstanbul Sözleşmesi’nin Etkin 
Uygulanması ve İzlenmesi Alt 
Komisyonu, AK PARTİ  Kayseri 
Milletvekili Hülya Nergis 
başkanlığında toplandı.

16 Mayıs 2019

İstanbul Sözleşmesi’nin Etkin Uygulanması ve 
İzlenmesi Alt Komisyonu üyelerini bilgilendiren Malatya 
Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay 
Karabulut, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın devam 
etmesi gerektiğini belirterek üniversitelerde çalışan 
kadın akademisyen oranlarına değindi.

Türkiye’de 98 üniversitede kadın sorunları uygulama 
ve araştırma merkezi bulunduğunu aktaran Karabulut, 
“Devlet ve vakıf üniversitelerimizde 23 bin 812 kadın, 
23 bin 228 erkek öğretim görevlisi akademisyenimiz 
mevcut. Üniversitelerimizde yaklaşık 8 bin 167'si kadın, 
17 bin 780 profesör bulunuyor. Üniversitelerimizde 18 
kadın rektörümüz var. Yine 322 dekandan sadece 16’sı 
kadın. Tüm dekanlar içerisinde kadınların oranı yüzde 
18’dir. Üniversitede öğrencilerimize baktığımızda  

4 milyon erkek, 3 milyon 740 bin kız öğrencimiz var. 
Üniversitelerde okuyan kız öğrenci oranımızı Avrupa 
ülkeleri ile kıyasladığımızda en iyi ülkeler arasında yer 
aldığımızı görüyoruz.” diye konuştu.

Karabulut, “toplumsal cinsiyet eşitliği” kavramının 
kamuoyunda eşcinselliği çağrıştırması nedeniyle 
“toplumsal cinsiyet adaleti” olarak kullanılması 
gerektiğini de sözlerine ekledi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Sorunları 
Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şevkat Bahar 
Özvarış, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasında 
ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi gerektiğini 
söyledi. Özellikle mağdurların kolluk kuvvetlerine 
müracaatı ve sonrasındaki aşamalarda yaşananlara 
işaret eden Özvarış, kadın hakları karşısında bir 
farkındalığın oluşturulmasının önemine vurgu yaptı. 
Özvarış, her ilde çocuk izleme merkezlerine benzer 
şekilde kadın izleme merkezlerinin kurulması 
önerisinde bulundu.

Marmara Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu Şişman, şiddetin 
her geçen gün arttığını ve bunun akademi dünyasında 
da görüldüğünü ileri sürdü. Şişman, kadınlara karşı 
sadece fiziksel değil psikolojik ve cinsel şiddetin de 
uygulandığını dile getirdi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Gülriz Uygur ise uluslararası bir sözleşme 
olan İstanbul Sözleşmesi’nde geçen toplumsal 
cinsiyet eşitliği kavramının değiştirilmesinin mümkün 
olmayacağını kaydetti.
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OBEZİTE İLE MÜCADELE ALT KOMİSYONU TOPLANDI

Dilekçe Komisyonu bünyesinde 
kurulan Obezite ile Mücadele 
Yöntemleri ve Cerrahi 
Uygulamalardaki Malpraktis 
İddialarının Araştırılması 
ve Alınabilecek Önlemlerin 
Belirlenmesi Alt Komisyonu, 
AK PARTİ  İstanbul Milletvekili 
Mihrimah Belma Satır başkanlığında 
toplandı.

15 Mayıs 2019

Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ İstanbul 
Milletvekili Mihrimah Belma Satır, toplantının başında 
komisyonun çalışmaları hakkında kısa bilgi verdi. 
Satır’ın konuşmasının ardından komisyon üyelerine 
bilgi veren Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma 
Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf 
Alper Sönmez, “Erişkin nüfusumuzun yüzde 30’u 
obezite hastası. 57 milyon erişkin nüfusumuzdan 17 
milyonu obezite hastası. Erkeklerde obezite yüzde 
21, kadınlarda ise bu oran yüzde 41 civarında. Genel 
olarak her üç kişiden birinde kilo fazlası var. Doğan 

her 4 çocuktan birinin kilo fazlası veya obeziteye 
sahip olduğunu görüyoruz.” diye konuştu.

Sönmez, Dünya Sağlık Örgütünün Avrupa’da 
en yüksek obezite oranına sahip ülkenin Türkiye 
olduğunu duyurduğunu, bu durumun Türkiye’nin çok 
ciddi bir obezite sorunu ile karşı karşıya kaldığını 
gösterdiğini dile getirdi.

İlaç dışı ürünlerin medya ve ünlü kişiler üzerinden 
pazarlanmasını da eleştiren Sönmez, bu şekilde geniş 
halk kesimlerinin kandırıldığını ifade etti. Daha çok, 
onaylı ilaçların kullanılması gerektiğini dile getiren 
Sönmez, “Piyasadaki obezite ilaçlarının bazı yan 
etkileri olsa da iyi bir tedavi uygulanması durumunda 
obeziteye karşı etkili olabilirler.” dedi.

Türkiye Diyetisyenler Derneği Genel Sekreteri 
Uzman Diyetisyen Banu Süzen de Türkiye’de 
850 kamu hastanesinde 650 diyetisyen olduğunu 
belirterek, “Sağlık Bakanlığı verilerine göre  
25 yatağa 1 diyetisyen düşmesi gerekir. Şu anda  
134 bin 682 yatak var. Nitelikli yatak sayısı ise  
72 bin 608 civarında. Ülkemizde diyetisyen açığı var.  
25 yatağa bir diyetisyen düştüğünü varsaydığımızda 
2 bin 905 diyetisyene ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bu 
da çok ciddi bir rakam.” şeklinde konuştu. 
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Obezite ile Mücadele Yöntemleri 
ve Cerrahi Uygulamalardaki 
Malpraktis İddialarının Araştırılması 
ve Alınabilecek Önlemlerin 
Belirlenmesi Alt Komisyonunda sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri 
dinlendi.

29 Mayıs 2019

AK PARTİ  İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma 
Satır başkanlığında toplanan Dilekçe Komisyonu 
üyelerine bilgi veren Obezite Diyetisyenliği Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Nevin Şanlıer, obezite ile mücadele 
yöntemleri ve tıbbi beslenme tedavisi ile ilgili sunum 
yaptı. Sağlığı bozacak ölçüde vücutta yağ birikmesi 
durumunun obezite olarak tanımlandığını, bu yağ 
birikmesinin erkeklerde yüzde 25 ve üzeri, kadınlarda 
ise yüzde 35 ve üzeri olarak belirlendiğini anlatan 
Şanlıer, son 50 yıllık veriler ışığında dünya genelinde 
obezitede 3 kat artış olduğunun tespit edildiğini dile 
getirdi.

Dünyada her 8 yetişkinden birinin obez olduğunun 
söylendiğini belirten Şanlıer, şu şekilde konuştu:

“Obezite bana göre artık bulaşıcı bir durum aldı. 
Dünya Sağlık Örgütü 2030 yılında dünyada 1.35 
milyar fazla kilolu, 573 milyon insan da obez olacak 
diyor. Genelleme yapacak olursak her 8 yetişkinden 
birisinin obez olduğu söyleniyor. Türkiye’de de bu 

rakamı yüzde 30 olarak görüyoruz. 2016 yılı verilerine 
göre esas vahim durum çocuklarda. 6 - 9 yaş arası 
çocukların yüzde 25’inin fazla kilolu ve obez olduğunu 
görüyoruz. Bugünün en önemli konusu sağlıksız 
besinlerdir. Bu besinler çok ucuz, ilgi çekici şekilde 
paketleniyorlar, porsiyonlar büyük. Kadının çalışma 
hayatına katılımı evde yemek pişirmeyi azaltmıştır. Ev 
dışı yiyecek tüketiminin 2 - 3 kat arttığını görmekteyiz. 
Enerji yoğunluğu yüksek yiyeceklerin miktarı da 
porsiyonların artışından dolayı artmış durumdadır. 
Özellikle fast food türü ürünler insanlarda daha 
fazla yeme isteği uyandırıyor. Öğün atlama durumu 
da son derece riskli. Bir öğünün atlanması, sonraki 
öğünde daha fazla yeme isteğini artırmaktadır. 
Gelişen teknoloji karşısında oturarak çalışmak enerji 
tüketimimizi azaltmıştır. Her yıl 2.8 milyon insan fazla 
kilo ve obezite sebebi ile ölüyor. Bir dirhem et artık 
bin ayıp örtmüyor. Birçok hastalığın sebebi olabiliyor.”

Şanlıer, günümüzde popüler görülen diyetlerin 
birçoğunun kolesterol ve kalori bakımından yetersiz 
olduğunun görüldüğünü kaydetti.

Beslenme programlarının iyi yapılması gerektiğini, 
yağsız diyet olmayacağını vurgulayan Şanlıer, 
“İstemediğimiz, trans yağlardır. Ayrıca sofrada 
kullanılan şekerin oranını obez hastalarımızda yüzde 
5’in altında tutmak zorundayız. Yaşam boyu davranış 
değişikliklerini oluşturabilmek burada en önemli 
faktördür.” diye konuştu.



90

Komisyon Çalışmaları

MAYIS 2019

HAYVAN HAKLARININ ARAŞTIRILMASI KOMİSYONU 
TOPLANDI

Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara 
Eziyet ve Kötü Muamelenin Önlenmesi için Alınması 
Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu, AK PARTİ  Tekirdağ 
Milletvekili Mustafa Yel’in başkanlığında yapılan 
toplantılarda kurum yöneticileri ile Türkiye’nin çeşitli 
illerinden gelen belediye temsilcilerini dinledi.

Komisyonun 22 Mayıs’ta düzenlenen toplantısında 
bir sunum yapan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa 
Koruma ve Millî Parklar Genel Müdür Yardımcısı 
Erdem İsmetoğlu, Hayvanları Koruma Kanunu’nun 
uygulamaları ile ilgili bilgi verdi.

Belediyelerin son 14 yılda, yılda ortalama 85 bin 
hayvanı kısırlaştırdığını belirten İsmetoğlu, son yıllarda 
bu sayının yılda 200 bine kadar çıktığını aktardı.

Türkiye’de sokaklarda iki milyon sahipsiz hayvan 
olduğunu söyleyen İsmetoğlu, bunların bir milyonunun 
aşılı, bir milyonun ise aşısız, kısırlaştırılmamış 
olduğunu ifade etti.

Sayıları artan sahipsiz hayvanların besin bulmakta 
güçlük çektiğini ve insanlar ile hayvanlar arasında 
çatışmalar meydana geldiğini aktaran İsmetoğlu, 
bundan hem insanların hem de hayvanların zarar 
gördüğünü vurguladı.

İsmetoğlu, sıtma vakasından kuduz ihtimaline yönelik 
yılda 200 bin kişinin hastanelere başvurduğunu ve 
yıllık aşı maliyetinin 13 milyon lira olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak belediyelere yönelik yaptırım 
imkânlarının olmadığını anlatan İsmetoğlu, 
belediyelerin bu işlemi önceliğe almadığını kaydetti.

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan İsmetoğlu, 
bazı türlerde yaban hayvanı sayısının azaldığını, yeterli 
sayıda orman muhafaza memurunun olmadığını ifade 
etti.

Siyasi partilerin temsilcilerinin destek verdiği 
görüşlerle ilgili Merkez Av Komisyonuna bir tavsiye 
yazısı yazılması komisyonda kabul edildi.

Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı 
Abuzer Yazıcıoğlu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma 
Kanunu’nda kabahat olarak düzenlenen fiillerin suç 
hâline getirilebileceğini anlattı.

Bu çerçevede; bir hayvan neslini yok etmenin 5 - 
10 yıl; nesli yok olma tehlikesi altındaki bir hayvanı 
öldürmenin 1 - 5 yıl; ev hayvanını veya evcil hayvanı 
öldürmenin 6 ay - 4 yıl; ev hayvanına veya evcil 
hayvana işkence veya eziyet etmenin 6 ay - 3 yıl 
hapis ve hayvanları dövüştürmenin de 3 ay - 2 yıl 
hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılabileceğini 
belirten Yazıcıoğlu, önerilen suçlardan öldürme, 
işkence ve eziyet suçlarının takibinin hayvan sahibinin 
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şikayetine, sahipsiz hayvan bakımından ise Tarım ve 
Orman Bakanlığının başvurusuna bağlı kılınabileceğini 
ifade etti.

Mevcut idari para cezalarında belli oranlarda artış 
yapılabileceğini anlatan Yazıcıoğlu, hayvanları 
öldürmenin, ceza miktarları değişmekle birlikte birçok 
Avrupa ülkesinde suç olarak düzenlendiği bilgisini 
verdi.

Komisyonun 23 Mayıs’ta düzenlenen toplantısında 
bilgi veren Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Klinik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oytun 
Okan Şenel, Hayvanları Koruma Kanunu’nun 2004 
yılında yürürlüğe girdiğini anımsatarak “Eksiklikler 
anlatılmaya çalışılırken kanunun tamamında sıkıntı 
varmış gibi izlenim oluşturuluyor. İyi bir yasamız var 
aslında. Bize düşen de bu yasayı iyi bir şekilde revize 
etmektir. Bu konudaki genel yaklaşımımız mevzuatın 
yenilenmesidir.” dedi.

Şenel, özgür şehir hayvanları olarak isimlendirmekten 
hoşlandığı sokak hayvanlarının yaşamlarının güvenceye 
alınacağı ilkelerin esas alınması gerektiğini belitti. 
Yasanın istisnalar dışında iyi olduğunu düşündüğünü 
dile getiren Şenel, kanundaki kusuru ise kanunun 
yürütülme sürecindeki çok başlılık olarak niteledi.

Komisyonun 24 Mayıs’ta düzenlenen toplantısında 
bilgi veren Türk Veteriner Hekimleri Birliği Genel 
Sekreteri Haluk Aşkaroğlu, sokak hayvanlarının 
yaşadıkları ortamda çok büyük tehlike ile karşı karşıya 
olduklarını belirtti.

Gelişmiş ülkelerde hayvanlara kötü muameleye karşı 
ciddi önlemlerin alındığını dile getiren Aşkaroğlu, 
Türkiye’de ise hayvanlara yapılan eziyetin yapanın 
yanına kaldığını ifade etti.

Bu konuda kararlı adım atmak için güçlü altyapı 
gerektiğini vurgulayan Aşkaroğlu, “Türkiye’deki 
mevzuata göre yetkili kuruluşlar kendi aralarında 
dağılmış vaziyette. Sayısını dahi tam olarak 
bilmediğimiz hayvanlara istenilen ölçüde faydalı 
olabilmek için öncelikle tek bir genel müdürlük altında 
oluşuma gidilmeli. Çok parçalı yapıda sorgulama 
zorlaşıyor. Ya imkânlar doğrultusunda mevzuat ya da 
mevzuata göre imkânlar oluşturulmalıdır.” dedi.

Aşkaroğlu, hayvanların korunması adına yapılacak 
çalışmalar kapsamında hayvan hakları müfettişi 
oluşturulması gerektiğini ve her ilde en az bir müfettiş 
bulunması gerektiğini söyledi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı 
Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, canlıların oluşturduğu 
yaşam zincirinde en zayıf halkanın hayvan olduğunu 
söylerek hayvana yapılan şiddetin topluma yapılmış 
bir saldırı olduğunu vurguladı.

Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Kurulu Yürütme 
Kurulu Üyesi Buğcan Çankaya ise hayvanları bir mal 
gibi düşünme anlayışından uzak durmak gerektiğini 
ifade etti.

Komisyonun 24 Mayıs’ta düzenlenen ikinci 
toplantısında bilgi veren Doğa Derneği Genel 
Koordinatörü Dicle Tuba Kılıç, Merkez Av 
Komisyonunda yaban hayatındaki tüm türlerin sesi 
olabilecek uzman ve akademisyenlerin oy hakkının 
olması gerektiğini söyledi.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı 
Nesrin Çıtırık, 2004 yılında çıkarılan Hayvanları 
Koruma Kanunu’nun en önemli eksikliğinin, ilgili 
bakanlığın belediyeler üzerinde yaptırım yetkisini 
içermemesi olduğunu dile getirdi.

Empati Platformu Temsilcisi Barış Şengül, 2016 yılında 
451 bin hayvanın deneylerde kullanıldığını belirterek 
bununla ilgili önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Komisyon Başkanı Mustafa Yel, Merkez Av 
Komisyonunda sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin 
daha fazla temsilinin sağlanması için komisyon olarak 
çalışmalarının olacağını kaydetti.

Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonunun 
29 Mayıs’ta düzenlenen toplantısında bilgi veren 
Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı 
Abdulmelik Ötegen, il ve ilçe belediyeleriye diyalog 
içinde olduklarını, ülke genelinde belediye başkanlarının 
hayvan hakları konusunda hassasiyetlerinin arttığını 
kaydetti.

Türkiye Belediyeler Birliği Hukuk İşleri Müdürü Zeliha 
Mercimek, belediyelerin sorumluluk ve görevlerine 
ilişkin yasal düzenlemeleri anlattı. Mercimek, mevcut 
hayvan haklarını düzenleyen yasanın belediyelere 
ciddi sorumluluklar yüklediğini ve yasanın sadece 
sokak hayvanlarına değil, vahşi doğa ve sahipli 
hayvanları da kapsadığını ifade etti.

Veteriner Hekim Eser İnsal, Ankara’da sadece 2010 
yılında hayvan sayımının yapıldığını, yurt dışında ise 
bu sayımların iki veya üç yılda bir gerçekleştirildiğine 
değindi.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire 
Başkanı Paşa Enver Baysa da sokak hayvanlarına 
ilişkin yapılan kısırlaştırma sayısının yetersiz kaldığını, 
bu nedenle de sokak hayvan, sayısının her geçen 
gün arttığını ve tek merkezden yürütülmek üzere 
topyekûn kısırlaştırma çalışmalarına hız verilmesi 
gerektiğini vurguladı.

Sokak hayvanlarının yakalanması sırasında narkoz 
etkisi yapan ilaçları kullandıklarını ancak bu ilaçların 
yetersiz olduğunu belirten Baysa, belediyelere destek 
verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bütün sorumluluğun belediyelere yüklenmesinin 
yanlış olduğuna da işaret eden Baysa, hayvan 
mezarlıklarının kurulması için yasal mevzuatın 
oluşturulması önerisinde bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner 
Hizmetleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Nurhan 
İşler, hayvanların barınaklarda toplanmasının 
maliyetlerini yüzde 40 oranında artırdığını ve bu 
maliyetlerinin aşağıya doğru çekilmesi için bütün 
kamu kuruluşlarındaki atık yemeklerin toplanarak 
barınaklara gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Şube Müdürü 
Nevzat Demirci, 3 köpeğe bakan ailelere her ay 300 
lira para desteğinde bulunduklarını, bu sayede sokak 
hayvanlarının sahiplenmesini teşvik ettiklerini aktardı.

Şişli Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürü Erol 
Yıldız, yasaklı ırkların üretiminin durdurulması 
gerektiği önerisinde bulundu.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve 
Mezbahaneler Şube Müdürü Ahmet Çağrı Birdal 
da yerel hayvan koruma görevlilerinin sınava tabi 
tutulmasını önerdi.

Hayvan Haklarının Araştırılması Komisyonunun 30 
Mayıs’ta düzenlenen toplantısında komisyon üyelerine 
bilgi veren Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hakan 
Türkçapar, şiddetin ortaya çıkmasında çevresel 
faktörlerin yanında geçmişte yaşanan deneyim ve 
kötü örneklerin de etkin olabileceğini söyleyerek 
yapılan araştırmalarda cinayet suçu işleyenlerin 
yüzde 63.6’sının hayvanlara, yüzde 58.3’ünün de 
insanlara işkence ettiğinin ortaya çıktığını belirtti.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. 
Hazim Tamer Dodurka da klasik yöntemle yapılan 

kesimle hayvanın daha çok acı çektiğini dile getirerek 
günümüzde modern cihaz ve kesim yöntemlerinin 
kullanılabileceğini söyledi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Yasemin Salgırlı Demirbaş da Ankara’da 
sokak köpeği sayısının çok fazla olduğuna değinerek 
kısırlaştırma işleminin düzenli olarak yapılması 
gerektiğini ifade etti.

İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan 
Vekili Prof. Dr. Mahmut Koca, Türkiye’de mevcut 
kanunların uygulamasından kaynaklanan bazı 
aksaklıkların yaşandığını, konunun sadece suç 
kapsamında ele alınması durumunda adliyelerin 
iş gücünün artacağını, etkin bir idari yaptırımın 
uygulanması durumunda ise sorunların en aza 
inebileceğini söyledi.

Komisyonun 30 Mayıs’ta düzenlenen ikinci 
toplantısında bilgi veren Hayvan Hakları Yasama 
İzleme Delegasyonu kurucularından, Dayanışma 
Hayvan Hakları Federasyonu Onursal Başkanı 
Şebnem Aslan, hayvanlara şiddetin suç sayılması 
amacıyla toplanan 1 milyon 457 bin 612 imzayı 
Komisyon Başkanı Mustafa Yel’e teslim etti. 

Aslan, büyükşehir ve küçük illerde tam teşekküllü 
hayvan hastaneleri ile engelli ve mağdur hayvanlar 
için sığınmaevleri kurulmasını istedi.

Hayvanlara Adalet Derneği Başkanı Avukat 
Hülya Yalçın, toplumu köpeklerle barıştırma 
sorumluluklarının olduğunu söyledi.

Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı 
Timur Ugan, sokak köpeği sayısının fazla olması 
ile ilgili çözümün popülasyon kontrolü olduğunu 
aktararak küçük kısırlaştırma merkezleri yapılması 
gerektiğini ifade etti.

Faytona Binme Atlar Ölüyor İnisiyatifi Kurucusu ve 
Koordinatörü Elif Ertürk Narin, atlı faytonlara çözüm 
önerisi olarak hem estetik açıdan güzel hem de çevreye 
ve doğaya dost olan elektrikli faytonları önerdi.

Deneye Hayır Platformundan Uzm. Dr. Oğuzcan 
Kınıkoğlu da eğitimde hayvan kullanımını ve alternatif 
yöntemleri anlatarak “Bir öğrenci eğer hayvanlar 
üzerinde deney yapmak istemiyorsa üniversite ona 
bir şekilde alternatif yöntemleri sunmak durumunda 
olmalı. Diğer ülkeler bunu yapıyorsa biz de rahatlıkla 
yapabiliriz.” dedi.
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ BAĞIMLILIĞI ARAŞTIRMA 
KOMİSYONU TOPLANDI

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının 
Etkilerinin İncelenerek Olası 
Zararlarının Önlenmesi,  
Bu Teknolojilerin Kontrollü 
Kullanımının Sağlanması için 
Yapılması Gerekenlerin Saptanması 
Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu  
ilk toplantısını yaptı.

15 Mayıs 2019

Başkanlık divanının oluşturulmasının ardından 
gerçekleştirilen ilk toplantıda, Bilişim Teknolojileri 
Bağımlılığı Araştırma Komisyonu çalışma esaslarının 
tespit edilmesi noktasında komisyon üyeleri fikir 
alışverişinde bulundu.

Komisyona davet edilecek kurum ve kuruluş 
temsilcilerinin dinlenmesi sonrasında bir çalıştay 
düzenlenmesi, yaşanan bağımlılık sorununun çözümü 
için önerilerin ele alınması amaçlanıyor.

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu 
Başkanı AK PARTİ  Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, 
yapılacak çalışmaların verimli bir şekilde sonuca 
ulaştırılması noktasında yoğun çaba harcayacaklarını 
dile getirdi.

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı 
Araştırma Komisyonu, AK PARTİ  
Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı 
başkanlığında toplandı.

22 Mayıs 2019

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu 
üyelerine bilgi veren Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 
Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanı Esra 
Alataş; kumar, İnternet, video-oyun, alışveriş, yemek 
gibi davranışları “davranışsal bağımlılık” olarak 
değerlendirdiklerini ve bunlarla mücadele etmek için 
eylem planı hazırladıklarını belirtti. Söz konusu eylem 
planının detaylarını paylaşan Alataş, eylem planının 
nihai amacının toplumu teknoloji, İnternet ve kumar 
alanlarında davranışsal bağımlılıklardan korumak 
olduğunu belirtti.
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Davranışsal bağımlılıkların “ruhsal hastalıklar” 
kriterleri çerçevesinde değerlendirildiğini söyleyen 
Alataş, “Davranışsal bağımlılık sonucunda sosyal 
ilişkilerde bozulma, aile bağlarında zayıflama, 
çocuklarda dil gelişiminde gecikme, duygu kontrolünde 
güçlük, kişilik bozuklukları, obezite, dikkat bozukluğu 
gibi fiziksel ve ruhsal sağlık problemleri, sanal ile 
gerçek arasındaki farkı ayırt etmede güçlük, akademik 
veya iş başarılarında düşme, kaza ve yaralanmalar 
gibi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.” diye konuştu.

Alataş, oyun görünümlü mavi balina, mariam ya da 
momo gibi siber saldırılara karşı da duyarlı olunması 
çağrısında bulundu.

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Azize Nilgün Canel 
ise komisyona yaptığı sunumda Türkiye Yeşilay 
Cemiyetinin çalıştığı alanlardan birisinin teknoloji 
bağımlılığı olduğunu dile getirerek 2013 - 2018 
verilerine bakıldığında Türkiye’de bu bağımlılıkta ciddi 
bir artış bulunduğunu söyledi.

Yeşilay’ın teknoloji bağımlılığına ilişkin önleyici, 
koruyucu ve müdahale programlarının bulunduğunu 
aktaran Canel, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele 
Programı'nın Türkiye için önemli olduğunu, bu 
programın 13 milyon öğrenci ve 2 milyon yetişkine 
ulaştığını kaydetti.

Canel, teknoloji bağımlılığına karşı yapılması 
gerekenlere ilişkin, “Teknoloji hijyeni dünyada yeni 
konuşulmaya başlanan bir kavram... Türkiye’de pek 
rastlamıyoruz. Bu konuda eğitimler oluşturmamız 
gerekiyor. Aslında anne babaları da eğitmemiz 
gereken bir çalışma bu. Teknoloji hijyeninde ekranı 
veya bilgisayarı kapatma var. Burada mutlaka iş 
birlikli bir çalışma olması gerekiyor. Kişinin zarar 
verici içerik, kişi, oyunu tanıması ve yönetebilmesi, 
bunların ne olduğunu bilmesi, hatta beraberinde yasal 
kullanımı öğrenmesi, siber zorbalığın ne olduğunu 
öğrenmesi gerekiyor.” dedi.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Selim Günüç, 0 - 3 yaş arasında çocuklarda beyin 
gelişimi bağlamında sinapsların oluşumunun daha 
fazla olduğunu belirterek “Bu dönemde anne ve baba 
çocuk önünde teknoloji ile uğraşıyorsa çocuk daha ilk 
aylarından itibaren sinapslarını o bölgede, o teknoloji 
aracını kullanmaya yönelik geliştiriyor. Yapılan bir 
araştırmada teknolojiye bir yaşından sonra maruz 
kalan çocukların dil gelişiminde ve beyin zarlarında 

incelik tespit edilmiş. Dolayısıyla bir bebek, 1 yaşında - 
eğitsel videolar da dâhil - Youtube’dan videolar izlediği 
zaman gerçek yaşamlı etkinliklerden uzaklaşır.” 
ifadesini kullandı.

Bir annenin çocuğunun yanında teknoloji kullanması 
ya da çocuğa kullandırtması hâlinde çocuğun 
annesiyle göz temasından, duygusal temastan ve 
birçok sosyal temastan ayrı kaldığına işaret eden 
Günüç, şunları söyledi:

“Bu ayrı kalması çocuk için sonun başlangıcıdır. 
Çocuk; problemlerine buradan başlıyor. Zayıf 
olan gelişimine bir de çevresinde teknoloji olunca, 
teknolojiye yöneliyor. Son yaptığımız bir çalışmada 
18 - 24 aylık bebeklerin adaptif davranışları 
değerlendirildi. Adaptif davranışlar iletişim, okul 
öncesi beceriler, öz yönetim, oyun, sosyal yaşam, 
toplumsal davranışlar, ev yaşantısı, sağlık ve emniyet, 
öz bakım, motor becerilerdir. Bir annenin çocuğu için 
yedirme, susturma için kullandığı teknolojik araçların, 
çocuğun adaptif davranışlarının gelişmesine engel 
olabileceğini gözlemledik.”

Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının 
Etkilerinin İncelenerek Olası 
Zararlarının Önlenmesi, Bu 
Teknolojilerin Kontrollü 
Kullanımının Sağlanması için 
Yapılması Gerekenlerin Saptanması 
Amacıyla Kurulan Meclis 
Araştırması Komisyonu,  
AK PARTİ  Eskişehir Milletvekili 
Nabi Avcı başkanlığında toplandı.

29 Mayıs 2019
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Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma 
Komisyonuna bilgi veren Millî Eğitim Bakanlığı Talim 
ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet 
Sürmeli, bilgi ve iletişim teknolojilerinin sosyal, 
toplumsal ve iktisadi çeşitli dönüşümlere yol açtığı 
için günlük hayatın vazgeçilmezleri arasına girdiğini 
belirtti.

Bilişim teknolojilerinin hayatı kolaylaştırmaya yönelik 
birçok olumlu katkısı olmasının yanı sıra toplumsal 
ve bireysel olumsuz etkilerinin de ortaya çıktığını 
dile getiren Sürmeli, bilişim teknolojileri bağımlılığını 
önleyici, bu teknolojilerin olumsuz etkilerini bertaraf 
edici, öğrencilere farkındalık oluşturmaya yönelik 
bilgi, beceri ve davranışlara Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından hazırlanan ve uygulamada olan öğretim 
programlarında yer verildiğini anlattı.

Dr. Sürmeli, öğrencilere konuya ilişkin farkındalık 
kazandırmanın, bilinç uyandırmanın yanında daha 
çok bilgi, beceri ve davranış kazandırmayı da 
amaçladıklarını ifade etti.

YEĞİTEK Genel Müdürü Anıl Yılmaz, bilişim 
teknolojileri bağımlılığı ve bu teknolojilerin kontrollü 
kullanımının sağlanmasına ilişkin çalışmaları 
sürdürdüklerini anlattı.

Bilgi teknolojileriyle İnternetin bilinçli ve güvenli 
kullanımı eğitimi için 2016’da SCORM paketi 
oluşturulduğunu ifade eden Yılmaz, bu kapsamda 
etkileşimli eğitim içeriklerinin aynı zamanda uzaktan 
hizmet içi eğitim olarak Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 
üzerinden hizmete sunulduğunu kaydetti.

Anıl Yılmaz, akademik komisyonca Bilişim 
Teknolojileri ve İnternetin Bilinçli, Güvenli Kullanımı 
kitabı hazırlanarak, başta öğretmenler olmak üzere 
eğitim camiasına sunulduğunu söyledi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile 
İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımı konulu yeni 
protokolün imza aşamasında olduğunu açıklayan 
Yılmaz, “Türkiye Bilişim Derneği ile siber zorbalık 
ve öğrencilerin sosyal medya kullanımı konularında 
iş birliği çalışmaları planlanmaktadır. Öğrenci ve 
öğretmenlerin teknoloji bağımlılık düzeylerinin 
incelenmesi amacıyla saha araştırması yapılarak, 
araştırma sonuçları doğrultusunda ilgili birimlerle 
‘Teknoloji Bağımlılığı Eylem Planı’ hazırlanması 
planlanmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve 
Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Muhammet 
Örnek ise gençlerin ebeveynlerine göre bilgisayar 
ve İnterneti daha fazla kullanmalarının kontrolü 
güçleştirdiğini söyledi.

Örnek; Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında halk 
eğitimleriyle medya alanında 108 bin 515 kişiye eğitim 
verildiğini, Bakanlık ile BTK arasında İnternetin bilinçli, 
güvenli ve etkin kullanımının yaygınlaştırılması için 
protokol imzalandığını anlattı.

Çocukların dijital ve sosyal medya ortamlarındaki 
kontrolsüz ve kötü amaçlı yaklaşımlardan korunması, 
bedensel aktivitelere yönlendirilmesi, ruhsal ve sosyal 
gelişimlerine destek verilmesi amacıyla Bakanlık 
tarafından “Ekranla değil, akranla büyüsün çocuklar” 
kampanyası başlatıldığını hatırlatan Muhammet 
Örnek; tanıtım faaliyetleri, sosyal, kültürel, sanatsal, 
sportif etkinlikler, çocuklara ve ailelere yönelik eğitim, 
seminer ve konferanslar düzenlendiğini anlattı.

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir 
Hastalıkları Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinden 
Doç. Dr. Gül Karaçetin de teknoloji eğitiminin doğuştan 
itibaren başlaması gerektiğini belirtti.

Karaçetin, teknoloji bağımlılığının önlenmesi için 
çocukların spor ve sanat etkinliklerine yönlendirilmesi 
önerisinde bulundu.

Gül Karaçetin, çocukların ve gençlerin elektronik 
oyunlardaki uygunsuz içerikten korunmaları için 
elektronik oyunların içerik yönünden değerlendirilmesi 
ve yaş gruplarına göre sınıflandırılması amacıyla 
Avrupa Birliği’ne üye ülkeler ve ABD’de, kendi 
toplumlarının değerlerini dikkate alarak “Pan 
Avrupa Oyun Bilgi Sistemi” ile “Eğlence Yazılımları 
Derecelendirme Kurulu” adı altında sistemler 
oluşturulduğunu, bunların Türkiye’ye de standardize 
edilebileceğine işaret etti.

Çocuklarda İnternet bağımlılığının göz problemleri, 
obezite, sırt ağrıları gibi fiziksel sorunlara da neden 
olduğunu anlatan Karaçetin, bu konularda eğitim 
verilmesi ve ailelerin farkındalığının artırılması 
gerektiğini belirtti.

Doç. Dr. Karaçetin, “Çocukların hayatlarından bir şeyi 
alıyormuşuz gibi değil de, hayatlarını zenginleştirerek 
teknolojiyi azaltmak önemli... İnternet bağımlılığıyla 
ilgili poliklinik sayısı oldukça sınırlı. Bu anlamda 
İnternet bağımlılığı polikliniklerinin sayısı artırılmalı.” 
ifadelerini kullandı.
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TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ ÇEŞİTLİLİĞİNİN 
KORUNMASI ARAŞTIRMA KOMİSYONU TOPLANDI

Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin 
Korunmasında, Üretiminde ve 
Pazarlanmasında Karşılaşılan 
Sorunlar ile Alınması Gereken 
Önlemleri Belirlemek Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu ilk toplantısını yaptı.

15 Mayıs 2019

AK PARTİ Antalya Milletvekili İbrahim Aydın 
başkanlığında yapılan Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğin 
Korunmasında, Üretiminde ve Pazarlanmasında 
Karşılaşılan Sorunlar ile Alınması Gereken Tedbirlerin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu toplantısında, komisyonun çalışma takvimi 
ile komisyona davet edilecek kişilerin tespiti ele alındı.

Komisyonun 12 üyeden oluştuğunu ve geçen hafta 
görev bölümünün yapıldığını belirten Aydın, komisyon 
üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. Aydın, 
ayrıca, komisyonda ağırlıklı olarak tıp doktoru, eczacı, 

gıda mühendisi, hukukçu ve orman mühendisinin 
bulunduğunu söyledi.

Araştırma komisyonunun Türkiye'de büyük bir etki 
oluşturduğunu ifade eden Aydın, üniversitelerden, 
sivil toplum kuruluşlarından, bu alanda çalışma 
yapan kişilerden olumlu tepkiler gördüklerini, nasıl 
katkı sunabilecekleri yönünde değerlendirmelerinin 
bulunduğunu aktardı.

Tıbbi ve aromatik bitkiler konusu üzerinde 2015 
yılından sonra önemli çalışmalar yapıldığını dile 
getiren Aydın, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel 
Eroğlu'nun Afyonkarahisar'da tıbbi ve ıtri bitkiler 
merkezi kurduğunu, 150'den fazla bilim insanının 
katıldığı üç çalıştayın yapılmasını sağladığını anlattı.

Komisyon toplantısında milletvekilleri öneri, görüş ve 
değerlendirmelerde bulundu.

AK PARTİ Artvin Milletvekili Ertunç Erkan Balta, 
Artvin'in 2 bin 727 bitki sayısıyla Türkiye'de en fazla 
bitki çeşitliliğine sahip il olduğunu kaydederek bu 
potansiyelin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, ülke 

15-22-29 Mayıs 2019
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ekonomisine kazandırılması amacıyla 16 maddelik bir 
plan hazırlandığını anlattı.

AK PARTİ Karaman Milletvekili Recep Şeker, tıbbi 
ve aromatik bitkiler için hazırlanacak yol haritasında 
üretim, üretimin sanayileştirilmesi ve pazarlanması 
gibi üç ana başlığın bulunduğunu belirtti. Şeker, 
komisyonun işleyişi çerçevesinde çağrılacak kişilerin 
üretici, sanayici ve ihracatçı şeklinde sınıflandırılması 
gerektiğini ifade etti.

Komisyonun 22 Mayıs’ta düzenlenen toplantısında 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim 
Saraçoğlu, yaptığı sunumda uzun yıllar "çer çöp" 
olarak görülen tıbbi aromatik bitkilerin, başta birçok 
hastalığın tedavisi olmak üzere çok sayıda alanda 
kullanıldığını söyledi.

Bazı bitki ve meyvelere yönelik bilgileri paylaşan 
Saraçoğlu, "Anadolu topraklarının bitkisel varlığı, 
dünyanın en büyük potansiyel gücüne sahip ama biz 
hâlâ bunun farkında değiliz." diye konuştu.

Saraçoğlu, Osmanlı arşivlerinde sayısız tıbbi reçete 
bulunduğunu ancak bu arşivlerin Osmanlıca bilmeyen 
gençler tarafından incelenemediğini ifade etti.

Dünya nüfusunun yüzde 78'inin bitkisel tedavi 
kullandığını kaydeden Saraçoğlu, tıbbi aromatik 
bitkilerin katma değer yaratılarak ihraç edilmesi 
gerektiğine işaret etti.

Tohumun bugün biyolojik silah olduğunu vurgulayan 
Saraçoğlu, Türkiye'nin yerli tohum çeşitlerini kullanarak 
yüksek verimli yeni türler geliştirilmesi gerektiğini 
belirtti.

Komisyonda ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel 
Üretim Genel Müdürü, Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla 
Mücadele Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, 
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve 
Millî Parklar Genel Müdürlüğünce de sunum yapıldı.

Komisyonun 29 Mayıs’ta düzenlenen toplantısında 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma 

Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, komisyonda 

yaptığı bilgilendirmede, dünya gündeminin önemli 

konularından birisinin biyolojik çeşitliliğin korunması 

ve ekosistem hizmetlerinin sağlanması, bu itibarla 

korunan alanların artırılması olduğuna dikkati çekti.

Kahraman,  Millî Emlak Tebliği kapsamında 131 

adet bitki türünün, "tıbbi aromatik bitki türü" olarak 

tanımlandığını, bu türlerin ve habitatların korunmasıyla 

ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kahraman, özel çevre koruma bölgesi ve doğal sit 

alanında tıbbi ve aromatik bitki üretiminin teşviki 

yönünde vatandaşlara birçok destek verdiklerini 

kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  Millî Emlak Genel 

Müdürlüğü Kira Dairesi Başkanı Nihat Bağcı, 

komisyonda hazine arazilerinin kullanımı ve kiralama 

işlemlerine yönelik bilgiler aktardı.

Bağcı, kenevir yetiştirmek amacıyla Tarım ve Orman 

Bakanlığı tarafından belirlenen 15 şehrin bulunduğunu 

belirterek, bu illerde ekim yapmak isteyenlere yönelik 

hazine arazilerinin kiralanması konusunda ilana 

çıktıklarını anlattı.

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Arif Ahmet Başaran, tıbbi ve 

aromatik bitkiler konusunda Türkiye'nin çöplük 

olmaması uyarısında bulunarak bu konuda yapılması 

gerekenlere ilişkin derlediği çalışmaları komisyon 

üyelerine aktardı.

Başaran, bu konuda, ileriki yıllarda, Cumhurbaşkanlığına 

bağlı, uygulamaları organize edecek bir üst kurulun 

öncelikle kurulması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 

İffet İrem Tatlı Çankaya, Türk Eczacıları Birliği Merkez 

Heyeti Üyesi Mine Erdoğan ile Sağlık Bakanlığı 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı 

Harun Kızılay da birer sunum yaparak komisyondaki 

milletvekillerinin sorularını yanıtladılar.
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ALS, SMA, MS, DMD VE BENZERİ NADİR 
HASTALIKLARI ARAŞTIRMA KOMİSYONU TOPLANDI

Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), 
Spinal Müsküler Atrofi (SMA), 
Duchenne Musküler Distrofi 
(DMD) ve Multipl Skleroz (MS) 
Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi 
Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda 
Uygulanan Tedavi ve Bakım 
Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip 
Kişiler ile Yakınlarının Yaşadıkları 
Sorunların ve Çözümlerinin 
Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu 
toplandı.

22 Mayıs 2019

AK PARTİ  Samsun Milletvekili Ahmet Demircan 
başkanlığında toplanan komisyona Sağlık Bakanlığı 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 
Gündüz, nadir hastalıklara ilişkin Bakanlığın hizmetleri 
hakkında sunum yaptı.

Gündüz, dünyada tanımlanmış 6 binin üzerinde nadir 
hastalık bulunduğunu belirtti.

Nadir hastalıkların yüzde 70’inin çocukluk çağında 
başladığını ifade eden Gündüz, bu hastalıklarda, asıl 
problemin tanı güçlüğü olduğunu vurguladı.

Nadir hastalıkların çoğunun tedavisinin olmadığını 
söyleyen Gündüz, “Nadir hastalıkların dünya 
nüfusunun yüzde 7’sini etkilediği ve dünyada 400 
milyon civarında, ülkemizde ise 5 - 6 milyon kişinin 
bu hastalıklardan muzdarip olduğu tahmin ediliyor. 
Bu hastalıkların yüzde 20 - 25’i akraba evliliğinden 
kaynaklanıyor.” dedi.

AK PARTİ  Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, 
akraba evliliklerine ilişkin bilgilendirmenin önemine 
işaret ederek, farkındalık çalışması yapılması 
gerektiğini, nadir hastalıklarla ilgili daire başkanlığı 
kurulmasının faydalı olacağını kaydetti.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de tedavilerde 
SGK geri ödemeleri konusunda çalışma yapılması 
gerektiğini belirtti.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan 
ise Türkiye’de nadir hastalıkların tedavisine ilişkin 
yaşanan gelişmelerin sevindirici olduğunu, ilaca 
ulaşma konusunda Türkiye’nin, Avrupa’nın birçok 
ülkesinden daha iyi durumda bulunduğunu söyledi.
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ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında 
ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer 
Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve 
Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara 
Sahip Kişiler ile Yakınlarının 
Yaşadıkları Sorunların ve 
Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu, AK PARTİ  Samsun 
Milletvekili Ahmet Demircan 
başkanlığında toplandı.

29 Mayıs 2019

AK PARTİ  Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, 
komisyonun, Türkiye’nin nadir hastalıklara 
ilişkin fotoğrafının çekilmesini, sosyal boyutunun 
incelenmesini, ailelere destek olunmasını ve 
alınabilecek tedbirleri belirlemeyi amaçladığını 
söyledi.

Türkiye’nin hastalara hangi ilaç ve tedavi yararlı 
olacaksa bunu uygulama noktasında hareket ettiğini 
aktaran Demircan, “SMA hastalarının ilaçlarını 
ödeme konusunda Türkiye öncü durumda. Bilimsellik, 
hastanın tedavisi, hastanın yararı esastır. Şu algı 
olmasın, ‘Türkiye bu ilaç pahalı olduğu için almıyor, 
uygulamıyor.’ diye bir şey yok. Böyle bir anlayış doğru 
değil, haksızlık olur.” diye konuştu.

Demircan, nadir hastalıklar konusunda toplumda 
bilinç seviyesinin yükselmesi için STK’lere büyük 
görev düştüğüne işaret etti.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk 
Aydın Topaloğlu, “Nöromusküler Hastalıklar ve Bu 
Hastalıklarda Gelişen Tedavi Yöntemleri”ne ilişkin 
sunum yaptı.

SMA için doğum sonrası tarama testlerinin çözüm 
olmadığını, evlilik öncesi taşıyıcılık testleri yapılması 
gerektiğini söyleyen Topaloğlu, nadir hastalıklarda 
ilaç temininde sorun bulunmadığını, organizasyonel 
çalışmalar üzerine yoğunlaşılması gerektiğini ifade 
etti.

Hiçbir hastanın yurt dışına gitmesine gerek olmadığını, 
bu kişilerin Türkiye içerisinde sorunlarını çözmesi 
gerektiğine işaret eden Topaloğlu, dünyada en küçük 
SMA hastasının tedavisini kendilerinin yaptığını 
vurguladı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı 
Harun Kızılay ise komisyona yaptığı sunumda, 10 
SMA hastası için ilaçların yurt dışından getirildiğine 
dikkati çekerek, SMA Tip 1 tanılı 525, Tip 2 tanılı 
301, Tip 3 tanılı 154 olmak üzere 980 pediatrik hasta 
bulunduğunu kaydetti.

Türk Eczacıları Birliği İkinci Başkanı Sinan Usta da 
ilaçların fiyatlarının oldukça yüksek olduğunu ifade 
ederek, ilaca ulaşmada sorunlar yaşandığını dile 
getirdi. Usta, ilaç firmalarının bazen yetersiz gördüğü 
için siparişleri beklettiğini, bu nedenle birliğin bazı 
ilaçları stokladığını belirtti.

SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç 
Hizmetleri Daire Başkanı Dilek Yılmaz da komisyona 
ilaç ödemeleri hakkında bilgi verdi.

Komisyon, toplantıda, bazı hasta yakınlarını da dinledi.
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DOWN SENDROMU, OTİZM VE DİĞER GELİŞİM 
BOZUKLUKLARININ YAYGINLIĞININ TESPİTİ 
ARAŞTIRMA KOMİSYONU TOPLANDI

Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim 
Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin 
ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü için Alınması 
Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan 
Meclis Araştırması Komisyonu, AK PARTİ Antalya 
Milletvekili Kemal Çelik başkanlığında 22 Mayıs'ta 
toplandı.

Komisyon, başkanlık divanının oluşturulmasının 
ardından gerçekleştirilen ilk toplantısında çalışma 
takvimine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Komisyona davet edilecek uzmanların yanı sıra sivil 
toplum kuruluşlarının bu zamana kadar yürüttüğü 
çalışmalar hakkında bilgi alınması, konunun 
derinlemesine irdelenmesi kararlaştırıldı.

Down Sendromu, Otizm ve 
Diğer Gelişim Bozukluklarının 
Yaygınlığının Tespiti Amacıyla 
Kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonunda kurum yöneticileri 
dinlendi.
AK PARTİ Antalya Milletvekili Kemal Çelik'in 
başkanlığında yapılan ve komisyonun 28 Mayıs’ta 

düzenlenen toplantısında Sağlık Bakanlığı Halk 
Sağlığı Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanı 
Esra Alataş, yaptığı bilgilendirmede, otizmin spektrum 
bozukluğunun çocukların gelişim alanlarını çoklu 
olarak etkileyen, sosyal ilişki ve iletişimde yetersizlik, 
rutinler ve tekrarlayıcı davranışlar ile yaşamın ilk 
3 yılında ortaya çıkan nörogelişimsel bir bozukluk 
olduğunu dile getirdi.

Otizm ne kadar erken yaşta tanınır ve uygun bir 
şekilde yönlendirilirse tedavisinde o kadar olumlu 
sonuçlar alınabilen bir bozukluk olduğunu vurgulayan 
Alataş, bazı yanlış inanışların otizmli çocukların tanı 
ve tedavisinde gecikmelere yol açabildiğini söyledi.

Alataş, çocukluk çağında başlayan nörogelişimsel 
bir bozukluk olan dikkat eksikliği ve hiperaktivite 
bozukluğunun çocuk ve ergenlerde görülme 
sıklığının yüzde 5 - 10 arasında değiştiğini,  
20 - 25 kişilik bir sınıfta bir ya da iki tane dikkat 
eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip çocuğun 
bulunacağının tahmin edildiğini ifade etti.

Özgül öğrenme güçlüğüne ilişkin de Alataş, anne 
- babalar, öğretmenler ve birinci basamak sağlık 
personellerinin bu konuda farkındalık kazanmaları 
için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları 
kaydetti:

22-28-29-30 Mayıs 2019
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"Özgül öğrenme güçlüğü olan bireyleri erken 
dönemde tespit edip onların da erken tanı, tedavi 
ve özel eğitim programlarından yararlanmalarını 
sağlamak için çalışmalarımız sürüyor. Farkındalık 
düzeyinin artması ve tedaviye erken başlanmasıyla 
okul başarısızlığı gibi durumlara bağlı değişen 
düşük benlik algısı, akran ilişkilerinde sorunların 
önlenmesi için de farkındalık faaliyetleri devam 
ediyor. Ruhsal - gelişimsel bozukluklar ve mental 
retardasyonu da kapsayacak şekilde Bakanlığımız 
bünyesinde kurulan Sağlıklı Hayat Merkezlerinde 
çocuk gelişimcilerimiz, psikologlarımız ve sosyal 
çalışmacılarımız tarafından psikososyal destek 
hizmetleri yürütülüyor."

AK PARTİ Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, 
ailelerin bu hastalıklar karşısında sıkıntılar 
yaşadığını belirtti. Çocuk psikiyatri uzmanı sayısının 
az olduğunu belirten Gürel, bunun artırılması 
yönündeki çalışmanın hızlandırılması gerektiğini 
ifade etti. Her ortam sağlansa bile uzman hekimler 
olmadıktan sonra bir anlamının olmayacağını 
belirten Gürel, bu branşı seçecek kişilere özendirici, 
teşvik edici neler yapılması gerektiği konusunda da 
araştırmalar yapılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, 
birinci basamak sağlık kuruluşlarında çocukların 
bedensel, ruhsal ve sosyal gelişmelerinin izlenmesi 
gerektiğini vurguladı.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, aile hekimlerinin 
otizm şüphesiyle yönlendirdiği hasta sayısının az 
olduğunu söyledi. İlhan, aile hekimlerinin bu konuda 
sürekli eğitim programlarına alınıp, onlara zorunlu 
olarak otizmin defalarca anlatılması gerektiğini 
belirtti.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, komisyondaki 
milletvekillerinin soruları üzerine yaptığı konuşmada, 

ülke genelinde yaklaşık 25 bin aile hekiminin 
bulunduğunu, sisteme yeni giren her aile hekimine 
eksik eğitimlerin verildiğini anlattı.

Kara, söz konusu hastalıklara ilişkin bir "haritalama" 
çalışması konusunda Sağlık Bakanlığı olarak 
ileri teknolojiyi kullandıklarını belirterek Türkiye 
genelinde 200 civarında Sağlıklı Hayat Merkezinin 
bulunduğunu aktardı.

Komisyonun 29 Mayıs’ta düzenlenen toplantısında 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve 
Koordinasyon Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk, 
komisyona sunumunda, Bakanlığının farkındalık 
çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşları 
ve ticari firmalarla gönüllülük esası bağlamında 
çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

"Özel Eğitim ve Spor" başlıklı kitap hakkında bilgi 
veren Öztürk, özel eğitime ihtiyaç duyanlara 
yönelik bilgilerin paylaşıldığı bu kaynağın özel 
eğitim kurumlarında görev yapan beden eğitimi 
öğretmenlerine dağıtıldığını, kısa sürede tüm 
paydaşlarla elektronik ortamda paylaşılacağını 
söyledi.

Öztürk, sporda ulaşımın önemli bir sorun olduğuna 
dikkati çekerek, yeni spor tesislerinin engelli 
bireylerin de rahatça kullanabilecekleri şekilde inşa 
edilmesini sağladıklarını söyledi.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Rehberlik Hizmetleri 
Özel Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, 
engelli bir çocuğa sahip olan ailelerin kaderinin 
tüm toplum tarafından paylaşılması gerektiğini 
vurgulayarak, "Bu konuda çok ciddi sorunlarımız 
var. Birçok ülkeye göre çok iyi noktadayız. Burada 
sivil toplumun katkısı ve kamu kuruluşlarının 
koordinasyonuna ihtiyacımız var." dedi.



102

Komisyon Çalışmaları

MAYIS 2019

MEB Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanı Seyfettin 
Toraman, sunumunda, çocukların özel eğitim 
ihtiyacının erken yaşta belirlenmesinin önemine 
değinerek, erken çocukluk eğitim hizmetinin tüm 
ülkede erişilebilir bir hizmete dönüştürüldüğünü ifade 
etti.

MEB'e bağlı farklı tür ve kademelerdeki tüm okullarda 
erken çocukluk eğitim hizmetinin sunulmaya 
başlandığını, 0-3 yaş arasındaki çocukların bu 
eğitimden yararlandığını anlatan Toraman, okul 
öncesi dönem olarak tanımlanan ve 37 ay ila 66 
ay arasındaki çocuklara da okul öncesi özel eğitim 
hizmeti sunulduğunu kaydetti.

Özel eğitim alan çocuklara yönelik istihdam 
politikalarının önemine işaret eden Toraman, bu 
kapsamdaki çocuklara yönelik 18 alanda meslek 
eğitimi verildiğini, ayrıca İŞKUR ve MÜSİAD ile de 
protokoller imzaladıklarını ifade etti.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, özel eğitime 
ihtiyaç duyan birey bulunan ve maddi durumu yetersiz 
ailelere devletin yeterli desteği sağlaması gerektiğini 
dile getirdi.

AK PARTİ Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, 
özel eğitim merkezlerinde verilen eğitimin kamera 
önünde yapılmasının bazı aileleri rahatsız ettiğini, 
ayrıca bu çocuklara yönelik aylık 8 saat bireysel ve  
4 saat grup eğitiminin yetersiz olduğunu, telafi imkânı 
sunulmasına rağmen sık sık hasta olan çocukların 
bu saatlerin tümünden yararlanamadıklarını söyledi. 
Gürel, bu sürelerin artırılması gerektiğini belirtti.

Rehabilitasyon merkezlerine giden çocuklardan 
iyileşenlere yönelik ücretlerin artırılması uygulamasının 
hayata geçirilmesini öneren Gürel, bu şekilde 
rehabilitasyon merkezlerinin daha nitelikli eğitimcilerle 
çalışmalarının sağlanabileceğini ifade etti.

Özel eğitim gereksinimi olan çocukların ailelerinin 
ulaşım problemi yaşadıklarını da anlatan Gürel, her 
okula bir servis aracı verilmesini önerdi.

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz ise özel 
eğitimin artık bir sektöre dönüştüğünü ve suistimale 
açık hâle geldiğini söyledi.

Komisyon Başkanı Çelik, İpekyüz'ün bu iddiasının 
derhâl incelemeye alınması gerektiğini ve bu işi rant 
olarak görenlerin tespit edilmesi gerektiğini kaydetti.

Çelik, ayrıca özel eğitim alan çocukların eğitiminin 
15.00'te sona ermesini eleştirerek, anne ve babası 
çalışan çocukların bu saatte okuldan alınmalarının 
mümkün olamayacağını dile getirdi.

Down Sendromu Derneği Kurucu Başkanı Fulya 
Ekmen ise "Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara 
yönelik eğitim sürelerinin değişkenliğinden bahsetti.

Komisyonun 30 Mayıs’ta düzenlenen toplantısında 
komisyona bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürü Orhan Koç, e-Rapor Sistemi sayesinde 
engellilere ilişkin verilerin daha iyi tutulmasının 
sağlandığını belirterek, sistemin mağduriyetlerin 
önüne de geçeceğini söyledi.

İskandinav ve Avrupa ülkelerinde Türkiye'deki 
kadar yaygın ve kapsamlı bir evde bakım hizmeti 
bulunmadığına işaret eden Koç, ülke genelinde 6 bin 
665 personelin evde sağlık hizmeti sunduğunu ve bu 
hizmetten 1 milyon 337 bin 423 kişinin faydalandığını 
açıkladı.

Koç, evde engelli çocuğuna bakan annelere erken 
emeklilik imkânı verildiğini belirtti.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı 
Faik Yıldırım da komisyona Genel Müdürlüğün 
çalışmaları hakkında  sunum yaptı. Otizme ilişkin 
eylem planının 2016'da hayata geçirildiğini ve bu 
konudaki çalışmaların sürdüğünü aktaran Yıldırım, 
eylem planı çerçevesinde farkındalık eğitimi, 
engelli bireylere bakım hizmeti, gündüzlü bakım ve 
rehabilitasyon hizmeti verildiğini ifade etti.

Yıldırım, il müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezleri 
bünyesinde kurulan otizm masasında ailelere ihtiyaç 
duydukları konularda danışmanlık ve bilgilendirme 
hizmeti verildiğini söyledi.

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir Aktürk de 
sunumunda, kurum tarafından 2008'den bugüne 22 
bin 651'i zihinsel engelli olmak üzere 282 bin 417 
engellinin işe yerleştirildiğini aktardı.

34 pilot ilde 40 iş kulübü kurulduğunu ifade eden 
Aktürk, "İş kulüplerine kuruluşundan günümüze 
kadar 855'i engelli vatandaşımız olmak üzere toplam 
24 bin 182 kişi katılım sağlanmıştır." dedi.
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HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU HAKLARI İNCELEME ALT 
KOMİSYONU TOPLANDI

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde 
kurulan Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu, 
AK PARTİ  Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman 
başkanlığında toplandı.

Alt Komisyonda kabul edilen Sincan Ceza İnfaz 
Kurumu İnceleme Raporu’nda, Sincan’daki Çocuk 
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Kadın Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumu ile 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumunda inceleme yapıldığı anımsatıldı.

Raporda, Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ilişkin 
“Çocuklarda herhangi bir biçimde darp veya kötü 
muameleden kaynaklanan ize rastlanmadığı gibi 
kendileri tarafından da darp, kötü muamele veya baskı 
olduğu yönünde bir şikâyette bulunulmamıştır.” tespiti 
yer aldı.

Çocuklardan birçoğunun devam eden kurs ve 
etkinliklere katıldıklarının, bu kurs ve etkinliklerin 
çocukların topluma kazandırılmalarında önemli 
bir işlev gördüğünün bizatihi komisyon tarafından 
müşahede edildiği belirtilen raporda, “Bunun 
dışında çocukların ortak alanlarda birbirleriyle vakit 
geçirebilme, televizyon izleyebilme ve masa tenisi 

oynayabilme, ayrıca kütüphaneden de dönüşümlü 
olarak faydalanabilme imkânına sahip oldukları 
görülmüştür.” ifadesi kullanıldı.

Alt komisyon raporunda, Sincan Kadın Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumunda yapılan incelemelere ilişkin ise 
“İncelemenin yapıldığı tarih itibarıyla annesiyle 
kalan çocuk sayısının 42 olduğu, çocukların en 
fazla 6 yaşına kadar anneleriyle birlikte kalabildiği, 
çocuklardan 5’inin yaşı itibarıyla anaokuluna devam 
ettiği ve kurumda çocuklar için hizmet veren bir kreş 
olduğu” belirtildi.

Raporda; komisyon üyelerinin, çocuklarıyla kalan 
hükümlü ve tutuklu kadınlar ile yaptıkları görüşmelerde, 
çocukların ihtiyaç duydukları gıdaların temininde bazı 
sorunlar yaşandığı, hastane sevklerinin gereği gibi 
yapılmadığı ve ortak alanların ısınmasında sorunlar 
bulunduğu yönünde şikâyet aldıklarına işaret edildi.

Alt komisyon raporunda, anneleriyle kalan her çocuk 
için günlük kota kadar soğuk ve sıcak su verildiği, 
çocukların ihtiyaç duydukları bez, şampuan, giysi ve 
benzeri diğer ihtiyaçların kurum idaresi tarafından 
karşılandığı bilgilerine yer verildi.

22 Mayıs 2019
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Pilot projeyle kampüs içerisinde çocuklu anneler için 
özel bir bölümün yapılacağı ve bu kısımda çocuklar 
için özel olarak oluşturulmuş alanlar olacağına yer 
verilen raporda, kurum temsilcilerinin ise annesiyle 
kalan çocukların sağlık ve tedavileri konusuna kurum 
idaresinin büyük önem verdiği, çocukların zaman 
mefhumu gözetilmeksizin ihtiyaç duyulduğunda 
revire götürüldükleri ve gerekirse en geç ikinci günde 
de sevklerinin ilgili sağlık kuruluşuna yapıldığını beyan 
ettikleri vurgulandı.

Raporda, F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumunda yapılan incelemelerde, günlük su kotasının 
kişisel ihtiyaçları karşılamadığı, suyun kirli ve paslı 
olması nedeniyle kullanıma elverişli olmadığına dair 
şikâyetlerin dile getirildiğine işaret edildi.

Raporda; kütüphanede bulunan kitap sayısı ve 
çeşitliliğin az olduğu, bu konuda çalışmalar yapılması 
gerektiği, kütüphaneden ve dışarıdan alınan 
kitaplardaki sınırlamanın kaldırılması veya en azından 
yumuşatılması talebinde bulunulduğu, dışarıdan gelen 
kişisel eşyaların içeri alınmasında da ciddi sıkıntıların 
olduğuna dair şikâyetlerin dile getirildiği görüşüne yer 
verildi.

Raporun değerlendirme bölümünde, kampüste yer 
alan ceza infaz kurumlarının bazılarında kapasite 
üstünde hükümlü ve tutuklu barındırıldığı, ceza infaz 
kurumlarında yaşanan kapasite fazlalığının en önemli 
nedeninin 15 Temmuz hain darbe girişimi ve buna bağlı 
olarak Ankara’da yapılan yargılamalardaki hükümlü 
ve tutuklu sayısının fazlalığından kaynaklandığı 
kaydedildi.

Ceza infaz kurumlarının bazılarında kapasite üstünde 
hükümlü ve tutuklu barındırılmasının beraberinde bazı 
sorunları da getirdiği zikredilen raporda, şu tespitlere 
yer verildi:

“Bu kapsamda kurumlarda görevli olan personel 
sayısının ihtiyacı karşılamadığı açıktır. Ancak 
personel sayısının artırılmasına yönelik çalışmaların 
yapılması ve yakın tarihte 350’ye yakın personelin 
göreve başlayacak olması, bu alanda duyulan eksikliği 
büyük oranda karşılayacak niteliktedir. Kapasite 
fazlalığının beraberinde getirdiği sorunların aşılması 
amacıyla hâlen devam etmekte olan yeni yaşam alanı 
inşaatlarının, özellikle fiziki imkân ve koşulların daha 
da düzeltilmesinde önemli bir ihtiyacı karşılayacağı 
düşünülmektedir.”

Raporda; hükümlülerin tekrar topluma kazandırılmaları 
için meslek edinmeleri ve kişisel gelişimleri amacıyla 
devam ettikleri kurs, faaliyet ve benzeri etkinliklerin 
memnuniyet verici düzeyde olduğuna işaret edildi.

Hükümlü ve tutuklularla yapılan görüşmelerde 
görevli personelle ilgili şikâyette bulunulmamasının 
memnuniyet verici olduğunun belirtildiği raporda, 
münferit kimi olaylar hakkında gereğinin hızlı bir 
biçimde yerine getirilmesi yönünde kurum yetkililerine 
tavsiyelerde bulunulduğu ifade edildi.

Hükümlü ve tutuklulara verilen günlük su miktarının 
Ankara Büyükşehir Belediyesinin günlük bireysel 
kullanım istatistikleri göz önünde bulundurulduğunda 
yeterli olduğu tespitine yer verilen raporda, “Ancak su 
kotasının günlük ihtiyaçlar için yeterli olmasına rağmen 
kirli ve paslı olması yönündeki şikâyetlerin ivedi bir 
biçimde giderilmesi büyük önem arz etmektedir. 
Bu konuda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 
nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığı bilgisi verilmiştir. 
Alt komisyon tarafından da bu sürecin hızlandırılması 
ve sorunun çözüme kavuşturulması gerektiği 
belirtilmiştir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, yapılan incelemelerde bazı yaşam 
alanlarının yeterince ısıtılmadığı ancak yakın bir 
tarihte tamamlanması planlanan ve otomasyon 
sistemiyle çalışan ısıtma sisteminin tam olarak 
devreye alınmasıyla bu sorunların ortadan kalkacağı 
bilgisine yer verildi.

Alt komisyon raporunda, çocuk hükümlü ve 
tutukluların, en geç iki ayda bir kez olmak üzere 
ödül olarak 3 saatten 24 saate kadar ana ve babası 
veya vasisi ile bu tür ziyaretler için ayrılan bölümde, 
personelin yakın nezareti olmaksızın görüşebildiği 
belirtildi.

Raporda; kütüphanelerde bulunan kitap sayısının 
artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, kitap 
okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve ihtiyacın 
giderilmesi için gerekirse hükümlü ve tutuklulara 
verilen kitap sayısının artırılmasının uygun olacağı 
tespiti de yer aldı.

Komisyonda, önümüzdeki günler içinde İstanbul 
Bakırköy Cezaevinin ziyaret edilmesi de kararlaştırıldı.
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GENÇLERİ MÜHENDİSLİK ALANLARINA TEŞVİK 
ETMEYİ AMAÇLAYAN KEFEK ALT KOMİSYONU 
TOPLANDI

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu (KEFEK) bünyesinde 
kurulan Başta Kız Çocukları Olmak 
Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, 
Matematik ve Mühendislik 
Alanlarına Yönlendirilmesi Alt 
Komisyonu, AK PARTİ  Gaziantep 
Milletvekili Derya Bakbak 
başkanlığında toplandı.

22 Mayıs 2019

Alt Komisyon Başkanı ve  
AK PARTİ  Gaziantep 
Milletvekili Derya Bakbak, 
toplantıda yaptığı konuşmada 
ülkenin küresel pazarlarda 
daha üst noktaya sıçraması ve 
rekabetçiliğini sürdürülebilir 
kılması için düşük teknolojili 
bir yapıdan, orta ve yüksek 
teknolojili bir yapıya geçişin 
önemli olduğunu belirterek 
kız çocuklarımızın STEM 
(fen, teknoloji, mühendislik 
ve matematik alanlarının 
İngilizce kısaltması) alanlarına 
yönlendirilmesini ve STEM 
mesleklerinin seçilmesini 
ülke geleceği için önemli 

gördüklerini ifade etti.

Komisyona bilgi veren Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. 
Hasan Mandal da Türkiye’nin en önemli gücünün 
genç nüfus olduğunu belirterek bunu bir fırsat olarak 
gördüklerini söyledi.

Mandal, “Dünyada olduğu gibi Türkiye’de gençler 
teknolojiyi çok yoğun kullanıyor. Biz teknolojiyi 
kullanmanın ötesinde, teknoloji üretmeliyiz.” dedi.

Ülkelerin teknoloji konusunda vizyon belgeleri 
bulunduğuna dikkati çeken Mandal, komisyona bu 
konuda bütüncül bir çalışma yapılmasını önerdi.
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Başta Kız Çocukları Olmak Üzere 
Gençlerin Bilim, Teknoloji, 
Matematik ve Mühendislik 
Alanlarına Yönlendirilmesi  
Alt Komisyonunda AK PARTİ  
Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak 
bir konuşma yaptı.

29 Mayıs 2019

Toplantının açılışında konuşan Alt Komisyon Başkanı 
ve AK PARTİ  Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, 
komisyonun, ülkenin geleceği gençleri bilim, teknoloji, 
matematik ve mühendislik alanlarına yönlendirebilmek 
için çalıştığını söyledi.

Gençleri bu alanlara yönlendirirken çalışan, üreten 
insanların hak ve buluşlarının korunmasının da önemli 
olduğunu belirten Bakbak, “Bu alanda ülkemizin 
gelişimine katkıda bulunan kurumlarımız önemli 
görevler ifa etmektedir. Patent, marka ve faydalı 
model üreten kişiler, kurumlar ve ülkeler için hayati 
öneme sahiptir.” diye konuştu.

Daha sonra komisyona sunumda bulunan Türk Patent 
ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan da ülkeler için 
kalkınma ve patentin önemine işaret etti.

İnsan düşüncesinin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine 
verilen hakların fikri mülkiyet olarak tanımlandığını, 

bunun da telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olarak 
iki bölüme ayrıldığını belirten Asan, “Dünyada ilk fikri 
mülkiyet hakkı MÖ 500 civarında İtalya’da kadınlara 
verilen bir haktır. Bu hak ise yemek pişirme hakkıdır. 
Türkiye’de Sınai Mülkiyeti Kanunu ise 1871 yılında 
Sultan Abdülaziz dönemine yayımlanmıştır.” dedi.

Dünya ülkeleri için kalkınma ve zenginleşmenin en 
önemli konusunun patent olduğunu vurgulayan Asan, 
şu şekilde konuştu:

“Bir otomobilin her bir kilogramından elde edilen 
ihracat geliri yaklaşık 20 dolardır. Bu, tablet 
bilgisayarlar için kilogramı bin dolar, alyuvar üretimini 
kontrol eden bir hormon için kilogramda 27 milyar 
dolara kadar çıkabiliyor. Türkiye olarak yaptığımız 
ihracattan kilogram başına 1.5 dolar kazanıyoruz. 
Türkiye’nin 500 milyar dolar hedefi için hiç kuşkusuz 
bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarında 
buluşlar yapıp ticarileştirmemiz gerekiyor. Bu konuda 
son dönemde önemli gelişmeler var. Ülkelerin, 
şirketlerinin toplam varlıklarının içerisindeki en önemli 
değerler sahip oldukları özgün patentlerdir. Bir ülkede 
fen (science), teknoloji (technology), mühendislik 
(engineering) ve matematik (mathematics) ‘STEM’ 
alanları arttıkça patent sayısının arttığını görüyoruz. 
STEM alanlarında kadın istihdamının artışı ülkenin 
millî gelirini de artırmaktadır. Kız çocuklarının bilim 
alanlarına yönlendirilmesi, ülkeler için günümüz 
deyimiyle bir ‘beka’ sorunudur.” 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI VOLKAN BOZKIR, 
ULUSLARARASI KABULLERDE BULUNDU

Dışişleri Komisyonu Başkanı ve  
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Volkan Bozkır, İran Ankara 
Büyükelçisi Mohammad 
Farazmand’ı kabul etti.

10 Mayıs 2019

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, 
görüşmede yaptığı konuşmada İran Ankara 
Büyükelçisi Mohammad Farazmand'ı ağırlamaktan 
memnuniyet duyduğunu söyledi. 

Bozkır, İran'ın Türkiye'nin komşusu ve çok önem 
verdiği bir dostu olduğunu vurgulayarak İran ile olan 
ilişkilerin parlamenter düzeyde de yoğun şekilde 
devam ettiğini ifade etti.

Türkiye, İran ve Rusya dışişleri komisyonları olarak 
üçlü bir toplantıyı Moskova'da gerçekleştirdiklerini ve 
bunun devamını Ankara ve Tahran'da yapacaklarını 
belirten Bozkır, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İran ile komşuluk ilişkilerimizin ötesinde bölgemizdeki 
gelişmelerle ilgili de çok önemli alınan kararların 
bir parçasıyız. İdlib'de bugün belki de yüz binlerce 
insanın ölmediği ve göçe zorlanmadığı bir ortam 
sağlanabildiyse bu Türkiye, İran ve Rusya'nın ortak 
kararlarının sonucu olmuştur.

Bizim her zaman savunduğumuz şekilde 
İran yaptırımlarının bir fayda sağlamayacağı 
kanaatindeyiz. İran'ın mümkün olduğu kadar kısa 
sürede bu yaptırımlardan çıkarılarak tekrar dünya 

platformunda hak ettiği yeri almasını öteden beri 
destekliyoruz. Yaptırımlar bakımından, İran ile ilgili 
sorunlar bakımından olsun İran'ın dostu ve yanında 
olan bir ülke olarak davranmayı sürdürüyoruz." 

İran Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand da 
kabulden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 

Türkiye ve İran parlamentolarının ilişkileri 
özelinden iki ülke halklarının arasındaki ilişkileri de 
güçlendirdiklerini dile getiren Farazmand, "İki ülke 
liderleri seviyesinde her sene karşılıklı gerçekleşen 
ziyaretlere ek olarak parlamentolar ve komisyonlar 
seviyesinde de yıl boyunca karşılıklı ziyaretler 

gerçekleştirilmektedir." dedi.

Gazetecilerin, "ABD'nin yaptırım süresi bitti. Bir de 
İran, uranyum kararı aldı. Neler söylersiniz?" sorusu 
üzerineFarazmand, ABD'nin tutumunun sadece 
kendilerini değil, bölge ülkelerinin hepsini hedef 
aldığını söyledi. 

ABD'nin bir sene önce İran ile olan nükleer 
anlaşmadan tek taraflı olarak çıktığını, ardından da 
aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sekiz ülkeyi petrol 
yaptırımlarından muaf tuttuğunu, bu sürenin ise 2 
Mayıs'ta sona erdiğini hatırlatan Farazmand, "İran'a 
uygulanan bu yaptırımlar sadece bizim ülkemizin 
aleyhinde değil, bütün bölge ülkelerini hedef almaktadır. 
Neden derseniz İran, petrol satmadığı sürece tabii 
ki bölge ülkeleri, İran ile bu ticareti gerçekleştiren 
ülkelerde bu yaptırımların hedefinde kalıyor. Biz petrol 
ihracatımıza devam edeceğiz ve ABD'nin bu tek yönlü 
tutumunu dikkate almayacağız. Dostlarımızla, komşu 
ülkelerle olan ticaretimizi geliştirmek, devam etmek 
için bir mekanizma geliştireceğiz." diye konuştu.  

Bu mekanizmanın nasıl bir mekanizma olacağının 
sorulması üzerine Farazmand, "Bu yönde çeşitli 
mekanizmalar mevcuttur ve geçen yıllar içerisinde de 
başka ülkelerde de bu gibi mekanizmalar geliştirildi. Biz 
de Avrupa ülkeleriyle INSTEX mekanizmasını 
geliştirdik. Şu anda bu mekanizmaya benzer başka 
mekanizmalar da öngörülebilir. Bütün dünya ve 
ticaret pazarı şu anda ABD'nin ve doların sultasında 
acı çekmektedir. Biz de bu sultadan kurtulmak adına 
çeşitli mekanizmalar geliştirebiliyoruz. INSTEX'e 



108

Temsil Faaliyetleri

MAYIS 2019

benzer bir mekanizma olabilir. Ülkelerin millî paraları 
ile ticaret etmek de bu mekanizmalardan bir başka 
örnek olabilir." yanıtını verdi.  

İran'ın Türkiye'den beklentilerinin ne olduğuna 
yönelik bir soruyu yanıtlayan Farazmand, 
kendilerinin Türkiye'den beklentilerini dile getirmeden 
önce Türkiye'nin her zaman ABD yaptırımlarına karşı 
açık bir şekilde tutum sergilediğini söyledi. Farazmand, 
"Türkiye, bölgemizin büyük ülkesi ve bu bölgenin en 
büyük oyuncularından biridir. Her zaman kendi dış 
politikası çerçevesinde tutum sergilemektedir." dedi.

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Volkan Bozkır, Hırvatistan Ankara 
Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, 
Singapur Ankara Büyükelçisi 
Jonathan Tow Shen Han, Moğolistan 
Ankara Büyükelçisi Bold Ravdan 
ve Macaristan Ankara Büyükelçisi 
Viktor Matis ile de ayrı ayrı görüştü.  

10 Mayıs 2019

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, ABD Ankara Büyükelçiliği 
Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier'i kabul etti.

14 Mayıs 2019

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, kabulde 
yaptığı konuşmada ABD Ankara Büyükelçiliği 
Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier'in, Türkiye - ABD 
ilişkilerinin önemini bilen ve bazı sorunların aşılması 
için de çaba sarf eden değerli bir diplomat olduğunu 
söyledi.

Türkiye - ABD arasındaki ilişkilerin görüşmede ele 
alınacağını belirten Bozkır, şu şekilde konuştu:

"ABD bizim stratejik ortağımızdır. Aramızda model 
bir ilişki vardır. Bunun kıymetini biliyoruz ve Türkiye 
- ABD arasındaki ilişkilerin tarifinde, ne ABD'nin ne 
Türkiye'nin birbiriyle iyi ilişkide olmama lüksünün 
olmadığını düşünüyoruz. Bu açıdan her alanda 
ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik önemli çaba sarf 
ediyoruz. ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan arasında önemli, güzel bir ilişki 
var. Bu ilişkilerin her alanda geliştirilmesine yönelik de 
mutabakat var."

ADB'nin, kongre ve senatosunda iki ülke arasındaki 
ilişkinin önemine tam olarak vakıf olmayan bazı 
grupların aldıkları kararların, ABD - Türkiye ilişkilerinde 
bazı sıkıntılara yol açabildiğini vurgulayan Bozkır 
ancak iki dost, müttefik ülkenin bunların üstesinden 
gelebileceğine inandığını dile getirdi. 

Bozkır, iki ülke arasında 75 milyar dolarlık bir ticaret 
hacmi hedefinin bulunduğunu, buna ulaşmak için de 
gayret sarf edildiğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye'nin çelik ürünleri 
ihracatındaki yüzde 25 ilave gümrük vergisini kaldırma 
kararını son derece memnuniyetle ve olumlu bir 
gelişme olarak karşıladıklarını ifade eden Bozkır, 
şunları kaydetti:

"Savunma ilişkileri bakımından S-400 füzeleri, patriot 
füzeleri ve F-35 uçakları konusunda konuşarak 
birbirimizi anlayarak bir çözüme varacağımızdan 
eminiz. Ülkelerimiz arasındaki ilişkinin bu kadar güçlü 
bir şekilde devam etmesi bakımından, konuşarak 
sorunları çözmek çok önemli olacaktır. Bu konuda da 
görüşmelerimiz sürüyor."

ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Hovenier 
ise görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek 
Türkiye - ABD arasındaki ilişkilerin her zaman kritik 
önemi haiz olduğunu belirtti.

ABD - Türkiye arasında uzun, köklü ve her iki ülkenin 
de karşılıklı menfaat elde edeceği son derece sağlam 
ilişkilerin bulunduğunu ifade eden Hovenier, "Aramızda 
bazı konular var, bunları ele alıyoruz ve birlikte 
çalışıp değerlendirerek mevcut koşullar çerçevesinde 
üstesinden geleceğimize inanıyoruz." dedi.
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Dışişleri Komisyonu Başkanı  
Volkan Bozkır, Rusya Ankara 
Büyükelçisi Aleksey Yerhov’u  
kabul etti.

14 Mayıs 2019

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, kabulde 
yaptığı konuşmada, Rusya Ankara Büyükelçisi Aleksey 
Yerhov'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

Rusya - Türkiye ilişkilerinin önemine dikkati çeken 
Bozkır, görüşmede, ikili ilişkilerdeki gelişmeleri 
değerlendireceklerini söyledi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov ise ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından Bozkır ve Yerhov gazetecilerin 
sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "S-400 tartışması devam ediyor. 
Bugün de Reuters'in, S-400 alımının ertelendiği 
yönünde iddiası vardı. Bu konuda bir değerlendirmeniz 
olacak mı?" sorusu üzerine Bozkır, şunları kaydetti:

"S-400 konusu Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili attığı bir 
adımdır. 10 yıllık bir süre zarfında Amerika, İtalya, 
Fransa ve Çin ile yapılan görüşmeler sonrasında 
Rusya Federasyonu'yla bir anlaşma imzalanmıştır. 
Türkiye, bu anlaşmayı imzalarken duyduğu bütün 
güveni muhafaza etmektedir. S-400 anlaşmasının 
tatbikatı yolunda herhangi bir sıkıntı duymamaktadır.

Bizim, ABD ile S-400 alımından dolayı doğan bazı 
sıkıntılarımız mevcut. Bunu da sabahleyin ABD'nin 
maslahatgüzarı ziyaretime gelmişti, orada da 
söyledim, bizim amacımız konuşarak ve sorunlara 
çözüm bularak ilerlemektir. S-400 alımı ne NATO 
ittifakına ne ABD'ye karşı bir harekettir. Tamamen 
Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili bir konudur. O nedenle 
de Rusya Federasyonu ile imzaladığımız anlaşmaya 
sadık olarak bunu sürdürüyoruz."

Büyükelçi Yerhov, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki açıklamalarının dikkate 
alınması gerektiğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "anlaşmanın yapıldığını 
ve uygulamada olduğunu" belirttiğini aktaran Yerhov, 
Türk basını ve Tük kamuoyunun, Erdoğan'ın, böyle 
aşikâr açıklamasına güvenmesi gerektiğini kaydetti.

Dışişleri Komisyonu Başkanı  
Volkan Bozkır, Pakistan Ankara 
Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad 
Qazi ile Moldova Ankara Büyükelçisi 
Igor Bolboceanu’yu ayrı ayrı  
kabul etti.

14 Mayıs 2019

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Rusya Federasyon Konseyi 
Başkan Yardımcısı İlyas Umahanov, Dışişleri Komisyon Başkanı Kostantin 
Kosachev ve beraberindeki parlamenter heyeti kabul etti.

15 Mayıs 2019
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Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır’ın 
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı İlyas 
Umahanov, Dışişleri Komisyon Başkanı Kostantin 
Kosachev ve beraberindeki parlamenter heyeti ile 
yaptığı görüşmeye Dışişleri Komisyonu Başkanvekili ve 
AK PARTİ Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ile komisyon 
üyeleri, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı 
ve Türkiye - Rusya Parlamentolar Arası Dostluk 
Grubu Başkanvekili AK PARTİ Bursa Milletvekili 
Hakan Çavuşoğlu ile Türkiye - Avrupa Birliği Karma 
Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı ve AK PARTİ 
Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel katıldı. 

Bozkır, kabulde yaptığı konuşmada, Rusya ile karşılıklı 
saygı ve iyi komşuluğa dayalı ilişkilerin sürdürüldüğünü 
belirterek "Ekonomik, ticari, kültürel ve insani 
alanlarda son dönemde kaydettiğimiz ilerlemenin de 
etkileyici olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Volkan Bozkır, Türkiye - Rusya Federasyonu 
arasındaki bu iyi ilişkilerin gerek halkların refahı gerek 
bölgesel barış bakımından önem taşıdığı kanaatinde 
olduklarını kaydetti.

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Volkan Bozkır, Yeni Zelanda Ankara 
Büyükelçisi Wendy Hinton'u kabul  
etti.                                          22 Mayıs 2019

Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, 
görüşmede, Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Wendy 
Hinton ve beraberindekileri ağırlamaktan memnuniyet 
duyduğunu belirterek uzak mesafeye rağmen iki 
ülkenin dost olduğunu ifade etti. Bozkır, Çanakkale 
savaşlarının iki ülkeyi birbirine bağladığının altını çizdi.

Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı 
düzenlendiğini anımsatan Bozkır, saldırı karşısında 
Yeni Zelanda hükûmetinin aldığı tutum ve tavrın 
takdirle karşılandığını, saldırının sorumlularının en 
ağır şekilde cezalandırılmasını beklediklerini kaydetti.

Dışişleri Komisyonu Başkanı  
Volkan Bozkır, Çin Halk Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçisi Deng Li'yi kabul 
etti.                                           28 Mayıs 2019
Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, 
görüşmede yaptığı konuşmada Çin Halk Cumhuriyeti 
Ankara Büyükelçisi Deng Li'nin nezaket ziyaretinde 
bulunduğunu anımsatarak "Çok boyutlu dış 
politikamızda Çin Halk Cumhuriyeti'nin çok önemli bir 
yeri vardır. Çin Halk Cumhuriyeti bölgesinde ve dünya 
üzerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle Çin 
Halk Cumhuriyeti ile stratejik iş birliğimizi geliştirmek 
istiyoruz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temmuz 
ayında Çin'i ziyaret edeceği bilgisini veren Bozkır, 
parlamento düzeyinde iki ülke arasındaki ilişkileri 
güçlendirmek istediklerini belirtti. Bozkır, Çin Halk 
Cumhuriyeti Meclis başkanını Türkiye'de yapılacak 
Güvenlik ve Terörle Mücadele Konferansı’na 
beklediklerini de sözlerine ekledi.

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Volkan Bozkır, Kırgızistan 
Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek 
Ömüraliyev'i kabul etti.        

28 Mayıs 2019
Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, 
görüşmede Türk - Kırgız ilişkilerinin önemine değindi. 
Bozkır, Türkiye ve Kırgızistan Meclis başkanları ile 
Dışişleri Komisyon başkanları düzeyinde yapılacak 
karşılıklı ziyaretlerin, her iki ülkenin ilişkilerine katkı 
sağlayacağına dikkati çekti.
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"BEYAZ RUSLARIN GELİBOLU GURBETİNİN 100. YIL 
DÖNÜMÜNE DOĞRU" İSİMLİ PANEL DÜZENLENDİ

Rusya'daki Bolşevik Devrimi'nin ardından yurtlarını 
terk ederek 99 yıl önce Gelibolu'ya yerleşen ve 
zamanla bu bölgede hayatlarını kaybeden Beyaz 
Ruslar anısına bir panel düzenlendi.

Rus ve Türk heyeti panel öncesi Gelibolu Rus Anıtı 
ve Mezarlığı’nı ziyaret ederek anıta karanfil bıraktı. 
Rusların Gelibolu’da 1920 - 1923 yılları arasındaki 
yaşamlarına ait fotoğrafların sergilendiği müze de 
ziyaret edilerek katılımcılar adına Emekli Büyükelçi ve 
Türk - Rus Toplumsal Forumu Genel Sekreteri Ender 
Arat tarafından anı defteri imzalandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ)  
Türkiye - Rusya İşbirliği Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (TURUSIA), Türk - Rus Toplumsal Forumu ve 
Gelibolu Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan "Beyaz 
Rusların Gelibolu Gurbetinin 100. Yıl Dönümüne 
Doğru" başlıklı panele Türk - Rus Toplumsal Forumu 
Eş Başkanı ve AK PARTİ İstanbul Milletvekili Ahmet 
Berat Çonkar, Toplumsal Forumun Rus Kanadı Eş 
Başkanı Eleonora Mitrofanova, Cumhurbaşkanlığı 
Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Dr. İsmail Safi, 
Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Çanakkale 
Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, 
Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, Gelibolu Tarihi 
Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Rossotrudniçestvo  
Federal Ajansı (Rusya Uluslararası İnsani İşbirliği 
Ajansı) Ankara Temsilciliği Başkanı Prof. Dr. Enver 
Şeyhov, St. Andrew Vakfı Temsilcisi Melis Murat, 
akademisyenler, öğrenciler ile ilgililer katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelde 
bir konuşma yapan Türk - Rus Toplumsal Forumu Eş 
Başkanı ve AK PARTİ İstanbul Milletvekili Ahmet Berat 
Çonkar, böyle bir etkinlik için Gelibolu'da bulunmaktan 
duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Birinci Dünya Savaşı'nın en fazla etkilediği ülkelerin 
başında Türkiye ve Rusya'nın geldiğini anlatan Çonkar, 
Gelibolu'nun ise iki ülkenin tarihî kaderinde yer tutan 
çok önemli bir coğrafya olduğunu ifade etti.

Gelibolu'nun aynı zamanda Türk tarihi ve ülkenin 
kaderi bakımından destansı bir savunmanın ve 
kahramanlığın adı olduğunu hatırlatan Çonkar, 
sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

"Kafkasya, Orta Doğu ve Karadeniz havzasının etkin 
bölgesel aktörleriyiz ve aynı zamanda bir boyutu ile 
de bütün bu alanlarda jeopolitik bir rekabet de söz 
konusu aramızda. Türkiye ve Rusya olarak yüzyıllar 
boyunca bazen rekabet, bazen de dostluk ve iş birliği 
içinde hep etkileşim hâlinde olduk. Sınırların kalktığı, 
toplumların birbirlerini yeniden keşfettiği çağımızda 
ise bu etkileşim çok daha fazla yoğunlaştı. İki ülke 
olarak aramızdaki ilişkileri artık devletten devlete 
ilişki şeklinde tanımlamamız mümkün değil. Bu ilişki 
toplumdan topluma bir mahiyet kazanmıştır. Kaderin 
bir sonucu olarak geçmişte yaşamları Gelibolu'da 
kesişen bu iki ulusun dayanışma ve hoşgörü örnekleri 
adeta tarihe geçmiştir. Gerçekten de bir savaşın yol 
açtığı yıkımın Türkiye'ye sürüklediği Ruslar ile Türk 
toplumu arasında yaşanan insani dayanışma örnekleri 
günümüz medeniyeti için önemli ve etkileyicidir."

Çonkar, tarih boyunca çekişmeler yaşayan ulusların, 
zor zamanlarda birbirlerine uzattıkları insanlık elini 
ve olağanüstü dayanışma örneklerini bugünlerde 
hatırlamanın sayısız yararı olduğunu sözlerine ekledi.

ÇOMÜ TURUSIA Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Selver 
Özözen Kahraman’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde 
Emekli Büyükelçi ve Türk - Rus Toplumsal Forumu 
Genel Sekreteri Ender Arat,  İstanbul Üniversitesi 
Slav Dilleri Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Türkan Olcay, Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın İbrahimov ve 
ÇOMÜ TURUSIA Müdürü Prof. Dr. Vedat Çalışkan 
konuşmacı olarak değerlendirmelerde bulundular.

23 Mayıs 2019
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VAKIFLAR HAFTASI AÇILIŞ TÖRENİ MECLİSTE 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MECLİSTE TANSİYON ÖLÇÜMÜ ETKİNLİĞİ YAPILDI

Vakıflar Haftası Açılış Töreni TBMM Tören Salonu'nda 
gerçekleştirildi.

Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy, geçmiş dönem TBMM Başkanları Bülent Arınç 
ve Mehmet Ali Şahin; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Başkanı ve AK PARTİ Ordu Milletvekili 
Şenel Yediyıldız, eski Devlet Bakanı Güldal Akşit, 

Millî Savunma Bakan 
Yardımcısı Şuay Alpay, 
Kamu Başdenetçisi 
Şeref Malkoç, Vakıflar 
Genel Müdürü Adnan 
Ertem ile diğer yetkililer 
de katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başlayan 
programda, Osmanlı 
Devleti'nden bugüne 
vakıf kültürü ve 
geleneğinin anlatıldığı 
bir kısa film izlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve 
Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem programda birer 
konuşma yaptılar.

22. TBMM Başkanı Arınç ve 24. TBMM Başkanı 
Şahin, çeşitli illerdeki vakıf öğrenci yurtlarında kalan 
başarılı öğrencilere hediyelerini takdim etti.

TBMM ile Türk Hipertansiyon ve Böbrek 
Hastalıkları Derneği iş birliğiyle Meclis 
Halkla İlişkiler Binası'nda "Meclis 
Çatısı Altında Farkındalık" etkinliği 
gerçekleştirildi.

"Dünya Hipertansiyon Günü" etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, 
toplumun ve TBMM personelinin 
hipertansiyon konusunda bilinç düzeyini 
artırmak amacıyla bazı milletvekilleri, 
TBMM İdari Teşkilatı yönetici ve 
çalışanlarının tansiyon ölçümü yapıldı.

Katılımcıların tansiyonlarının 
ölçülmesinin yanı sıra tansiyonun 
önlenebilir ve kontrol edilebilir bir sorun olduğu 
anlatıldı; tansiyon sorununun yaratacağı inmeler, kalp 

yetmezlikleri, körlük, böbrek yetmezlikleri ve damar 
tıkanıklıkları gibi sorunlar hakkında katılımcılara bilgi 
verildi.

6 Mayıs 2019

15 Mayıs 2019
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Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Ülver Derici burada yaptığı 
konuşmada, kişilerin en az yılda bir kez  tansiyon 
ölçümü yaptırması gerektiğine dikkati çekti.

"Sessiz katil" olarak nitelendirdiği yüksek tansiyonun 
birçok hastalığa ve ölüme neden olduğunu söyleyen 
Derici, "Tansiyonu tedavi etmeye tansiyonu 
ölçtürmeyle başlayalım. Çünkü şu an Türkiye'de yüzde 
30'umuz yani onda üçümüz hipertansiyon hastası." 
ifadelerini kullandı. Derici, projeye katkı sunan TBMM 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve diğer ilgililere 
teşekkür etti.

Etkinliğe katılarak tansiyonunu ölçtüren AK PARTİ 
Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün ise siyasette 
tansiyonun yüksek olduğunu ancak kendisinin 
tansiyonunun normal olduğunu söyledi. Siyasette 
tansiyonun düzenli seyretmesini istediklerini dile 
getiren Düzgün, "Ülkemizin problemlerine yaklaşırken 
tansiyonumuzu mümkün olduğu kadar normal tutup 
sağlıklı kararlar vermemiz lazım." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl de tansiyonunun 
yüksek çıktığına dikkati çekerek, İstanbul seçimlerinin 
iptal edilmesinin diğer toplum kesimleri gibi kendisini 
de etkilediğini söyledi.

TBMM'DE 31 MAYIS DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ 
ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Kanser başta olmak üzere birçok hastalığa neden 
olan tütün kullanımının kontrolü konusunda farkındalık 
oluşturulması amacıyla her yıl 31 Mayıs'ta kutlanan 
Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla TBMM’de bir 
etkinlik düzenlendi.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanvekili ve AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Müşerref Pervin Tuba Durgut’un himayelerinde 
düzenlenen etkinliğe Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu Sözcüsü ve AK PARTİ Ankara 
Milletvekili Arife Polat Düzgün, AK PARTİ Şanlıurfa 
Milletvekili Zemzem Gülendar Açanal, Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) yetkilileri, Sivil Yaşam Derneğinden 
gençler, çeşitli üniversitelerden öğrenciler ve sağlık 
uzmanları ile ilgililer katıldı.

Komisyon Başkanvekili Durgut, buradaki 
konuşmasında, Dünya Sağlık Örgütünün her yıl  
31 Mayıs'ı Dünya Tütünsüz Günü olarak kutladığını 

ve bu şekilde farkındalık yaratıldığını söyledi. Bu yılki 
temanın "akciğer sağlığı" olarak belirlendiğini belirten 
Durgut, sigaranın sadece akciğer kanserine değil 
birçok farklı hastalığa neden olduğuna dikkati çekti.

Komisyon Sözcüsü Arife Polat Düzgün de sigaranın 
zararlarına dikkati çekerek, "Sigara ne yaşa, ne cinse, 
ne mesleğe, ne de unvana bakıyor. Tek baktığı şey 
kullanım süreniz ve yılınız. İnşallah sigarasız bir 
dönem yaşamak dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilciliği 
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Sağlıklı Yaşam 
Program Yöneticisi Prof. Dr. Toker Ergüder, Türkiye'de 
son yıllarda sigara tüketiminin arttığını belirterek, "Ne 
yazık ki Türkiye çok sigara içilen bir ülke. Her 100 
kişiden 30'u sigara içiyor. Son yıllarda kadınlarda ve  
15 - 24 yaş grubunda sigara içme oranlarında çok fazla 
artış var. Her yıl ülkemizde 118 bin 500 kişi hayatını 
kaybediyor; sigaranın neden olduğu hastalıklar ve iş 

30 Mayıs 2019
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gücü kayıplarından dolayı 19 milyar lira da ekonomik 
kayıp oluşuyor." şeklinde konuştu.

Etkinlikte daha sonra Komisyon Başkanvekili Durgut 
ve Prof. Dr. Ergüder, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının nasıl 
azaltılabileceğine yönelik bir soruya karşılık Durgut, 
gençlerin sigaradan uzak tutulmasının, bu ürünlere 
yönelik yüksek vergi uygulaması, kapalı alanlarda 
sigara kullanımının yasaklanması ve gençlerin 
bu mücadelenin bir parçası olmasıyla mümkün 
olabileceğini söyledi.

Durgut, "Sigara endüstrisi maalesef normal bir 
endüstri gibi algılanıyor. Oysa ki sigara endüstrisi 
hiçbir etik değeri olmayan, neredeyse mafyavari 
yöntemlerle çalışan, Afrika'da açlıkla mücadele 
eden milletleri bile hedefine koyan bir endüstri. 
Gençler, endüstrinin bu gerçek yüzünü gördüğü 
zaman antiemperyalist ve vatansever duygularla bu 
mücadelenin bir parçası oluyor." diye konuştu.

Ergüder de tütün endüstrisinin dünyanın en kârlı 
sektörlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, sözlerini 
şu şekilde sürdürdü:

"Bu endüstrinin sigara satışları 700 milyar dolara 
yaklaşmış durumda. 35 milyar dolar da sigara 
firmalarının kârları var. 2008 yılında Türkiye'de Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir program başlatıldı. 
2008-2012 yılları arasında tütün kullanımını yüzde 13-
14 dolayında azalttı. Bunu yapabilen ender ülkelerden 
biriydi. Türkiye'de 2012 yılından sonra tütün endüstrisi 
taktik değiştirdi, tekrar yüzde 31'lere çıktı. Artışın 
en büyük sebebi yüzde 46 ile kadınlar. Türkiye'de 
kadınlarda ve 15-24 yaş grubunda sigara kullanımı 
artıyor. Gençlerin daha dikkatli olması lazım. Özellikle 
genç kadınlarda sigara kullanım oranı artıyor."

Durgut, tütün satışının yasaklanıp 
yasaklanamayacağına yönelik bir soru üzerine, 
gençlerin tütünden korunmasına yönelik çalışmaları 
sıralayarak, "Sigaranın kapalı alanlarda içilmesinin 
yasaklanmasıyla pasif içicilikten koruyor, sigara 
içmeyi erteleyerek bırakmalarını sağlıyor, gençlerin 
özendirilmesini engelliyor. Sigara bırakma 
hizmetlerinin çok önemli rolü var. Bir de farkındalık 
ve eğitim önemli. En önemlisi sigaraya erişimin 
kısıtlanması. Bunun için de 18 yaş altına satışın 
kanunda - zaten yasak - yapılmaması gerekiyor." diye 
konuştu. 

Prof. Dr. Ergüder, tütün kullanım oranının yüzde 
10'lara kadar düşmesini müteakip bazı ülkelerde 
yasaklanacağını belirterek sözlerine şu şekilde devam 
etti:

"Finlandiya 2030, İsveç 2025, Türkmenistan 2025 
yılında bu ülkelerde tütün üretilmesi, satışı ve içilmesi 
kökten yasaklanıyor. Singapur'da 2000 yılından sonra 
doğanlara tütün satışı ve sigara içmek yasaklandı ama 
maalesef Türkiye'de sigara içme oranı çok yüksek. 
Önce tütün kullanım oranını yüzde 10'lar civarına 
düşürüp sigara içmeyi yasaklıyorlar. Dünya Sağlık 
Örgütü, 2025'lerde pek çok ülkede tütün üretimi, 
satışı ve içimi yasaklanacak diye düşünüyor."

Komisyon Başkanvekili Durgut, sigaraya uygulanan 
vergilerin kaçakçılıkta artışa neden olup olmayacağına 
yönelik soru üzerine de bu vergilerin yüksek olmasının 
kaçakçılığı artıracağına yönelik söylemin sigara 
endüstrisi tarafından üretilip gerçeği yansıtmadığını 
söyledi.

Etkinliğe katılanlar, vücuttaki karbonmonoksit (CO) 
düzeyinin belirlenmesi amacıyla ölçüm yaptırdı. 
Ölçümlerde sigara içen ve pasif içici olanların 
aynı seviyede CO düzeyine sahip olmaları dikkati 
çekti. Sigara içmeyen ve pasif olarak da sigara 
dumanına maruz kalmayan kişilerde ise bu düzey 
düşük çıktı.

Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda sigaranın 
sağlığa zararları konusunda broşür ve kitapçıklar 
dağıtıldı.

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu Başkanvekili ve  
AK PARTİ İstanbul Milletvekili 
Müşerref Pervin Tuba Durgut, 
31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü 
dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.        

31 Mayıs 2019
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 
Başkanvekili ve AK PARTİ İstanbul Milletvekili Müşerref 
Pervin Tuba Durgut, yaptığı açıklamada dünyada her 
yıl 7 milyon, Türkiye'de 100 bin vatandaşın sigara 
yüzünden hayatını kaybettiğini bildirdi.

Durgut, Dünya Sağlık Örgütünün 1988'den beri her yıl 
31 Mayıs'ı, önlenebilir ölüm ve hastalıkların en önde 
gelen nedeni tütün epidemisine dikkat çekmek, sigara 
endüstrisinin halk sağlığını tehdit eden taktikleri 
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konusunda farkındalık oluşturmak, sigara salgınıyla 
mücadele için kanıta dayalı politika ve müdahaleleri 
savunmak ve gelecek nesilleri bu öldürücü salgından 
korumak için "Sigarasız Dünya Günü" olarak 
kutladığını belirtti.

Sigarasız bir dünyanın nasıl olacağını tahayyül etme 
çağrısında bulunan Durgut, "Dünya Sağlık Örgütü 
verilerine göre, 700 milyon çocuk, yani dünyadaki 
çocukların yarısı, öldürücü sigara dumanına maruz 
kalmayacaktı. Sigara içmediği hâlde başkalarının 
sigara dumanına maruz kalan 700 bin insan 
ölmeyecekti. Akciğer kanseri nadir görülen bir hastalık 
olacaktı. Akciğer kanserine bağlı erkek ölümlerinde 
ülkemiz dünyada birinci sırada olmayacaktı. 1950 
yılından itibaren kadınlarda sigara kullanımının 
yaygınlaşmasını takiben akciğer kanserine bağlı 
ölümler yüzde 600 oranında artmayacak ve akciğer 
kanseri kadınlar arasında bir numaralı kanser ölümü 
sebebi olmayacaktı." ifadelerini kullandı.

Durgut, sigarasız bir dünyada sadece kanserler 
değil kalp ve damar hastalıkları ve pek çok ölümcül 
hastalığa neden olan sigara yüzünden insanların 
hayatının kararmayacağını kaydetti.

Sadece 5 büyük sigara firmasının kasasına yıllık 
35 milyar dolar girdiğini ifade eden Durgut,  sigara 
olmasaydı tütün kullanımı nedeniyle hastalıklar için 
Türkiye'de 5 milyar liranın harcanmayacağına, sigara 
devleri yüzünden yaşanan birçok çevre felaketinin 
yaşanmamış olacağına dikkati çekti.

Durgut, şunları kaydetti:

"Dünyada 120’den fazla ülkede 4 milyon hektardan 
fazla tarım alanında tütün yetiştirilmektedir. Açlıkla 

mücadele eden Afrika’daki ülkeler de dâhil geri kalmış 
ülkelerde kuralsızca yapılan tütün tarımı çevre ve insan 
sağlığı için büyük tehdit oluşturmaktadır. Eğer dünya 
hayal ettiğimiz gibi sigarasız olsaydı, Afrika’da zaten 
kısıtlı olan toprak ve su kaynakları bu kimyasallarla 
kirlenmeyecekti. Yaklaşık yarım kilogram tütün 
tütsülemek için 10 kilogram odun kullanıldığını biliyoruz. 
Sadece bu yüzden her yıl 200 bin hektar orman yok 
olmayacaktı. Geri kalmış ülkelerde tütün tarımı yerine 
normal tarım yapılsaydı, 20 milyon aç insana yetecek 
kadar gıda üretimi yapılabilecekti. Bugün hâlâ çocuk 
ve gençler de dâhil milyonlarca insan bu öldürücü 
ürüne bağımlı hâle gelmektedir. Çocuk ve gençleri 
korumak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 58. maddesi 
uyarınca anayasal görevimizdir. Belki çok yakın bir 
gelecekte sigaradan tamamen arınmış bir dünyayı 
çocuklarımıza armağan etmeyi başaramayabiliriz 
ama bilimsel temelli politika ve düzenlemelerle onları 
bu öldürücü salgının etkilerinden koruyabiliriz. 2008 
yılından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu 
alandaki liderliği ve iradesi neticesinde halk sağlığında 
devrim sayılacak çok önemli yasal düzenlemeleri 
hayata geçirdik ama bu yasal düzenlemelerin tavizsiz 
uygulanması, değişen ihtiyaçlara göre geliştirilmesi ve 
bu alandaki farkındalığın hep taze tutulması, başarı ve 
sürdürülebilirlik için hayati önem arz etmektedir.”

Durgut, gençlerin sigaradan uzak tutulmasının 
önemini vurgulayarak farkındalığın arttırılması ve 
mevcut yasanın tavizsiz uygulanması için toplumun 
tüm kesimlerini duyarlı olmaya davet etti.



bu ay



Sivil Siyasete Çekilen Set:  
27 Mayıs 1960 Darbesi 

(27 Mayıs 1960)

Cihanşümul Bir Devlete Giden Yol:  
İstanbul’un Fethi (29 Mayıs 1453)

İşgale Karşı Millî İrade: 
Millî Mücadelenin Anadolu’da Örgütlenmesi ve 

Meclis Çatısı Altında Verilen Harp  
(19 Mayıs 1919)



118 MAYIS 2019

Cihanşümul Bir Devlete Giden Yol:  
İstanbul’un Fethi (29 Mayıs 1453)

CİHANŞÜMUL BİR DEVLETE GİDEN YOL:  
İSTANBUL’UN FETHİ (29 MAYIS 1453)

Fethin Arka Planı
14. yüzyılın başlarında küçük bir beylik olarak Bizans 
sınır boylarında kurulan Osmanlı Devleti’nin İstanbul’a 
ilgisi kuruluşundan itibaren başlamıştı. Orhan Bey 
(1326-1359) ve I. Murad (1362-1389) devirlerinde 
İstanbul surları önünde Türk askerleri gözükmeye 
başladıysa da bunlar ciddi saldırılar değildi. İlk ciddi 
teşebbüsü Yıldırım Bayezid (1389-1402) 1395 yılında 
gerçekleştirdi, fakat Haçlı kuvvetlerinin Balkanlar’dan 
ilerlediği haber alınınca kuşatma kaldırıldı. Kuşatmadan 
bir sene sonra kazanılan Niğbolu Savaşı’ndan (1396) 
sonra Boğazın Anadolu yakasında müstahkem bir 
kale inşa edildi ve şehir buradan takip edildi. Sonraki 
kuşatma II. Mehmed’in babası II. Murad zamanında 
gerçekleşti. 1422 yılı kışında şehri ablukaya alan 
Osmanlı ordusu memleket dâhilinde ortaya çıkan 
isyanlar ve uygun olmayan dış konjonktür sebebiyle 
muhasarayı sona erdirmek zorunda kaldı. II. Mehmed 
tahta çıktığında (1451-1481) eski gücünü kaybetmiş 
Bizans’ın başşehri olan İstanbul’u alma sevdasıyla 
yanıp tutuşuyordu. Henüz şehzade iken kuşatma 
için gerekli planları yapmış ve üzerinde uzun süre 
çalışmıştı. İstanbul’u fethetmenin devletin geleceği 
açısından fevkalade önemli olduğunun bilincinde 
olan II. Mehmed, bu fethi, sonradan izleyeceği 
cihanşümul siyasetin vazgeçilmez bir unsuru olarak 
görüyordu. Bu siyasi ve coğrafi gereklilikler yanında 
fethin manevi unsurlarını da kavramış olan Sultan 
II. Mehmed, İslam Peygamberi’nin bu konudaki 
müjdesine nail olmak şeklinde düşünüyordu. Aslında 
coğrafi, stratejik ve siyasi getirilerinin yanında şehrin 
muhakkak alınacağına dair İslam Peygamberi’nden 
rivayet edilen hadis-i şerif, fetih için en büyük manevi 
unsurdu. Fethe dair pek çok hadis rivayet edilse de 
en meşhuru Ahmed bin Hanbel tarafından zikredileni 
idi: “İstanbul elbette feth olunacaktır. Onu fetheden 
emir ne güzel emir ve onu fetheden asker ne güzel 
askerdir.” (Letuftahannel Konstantiniyyetu feleni’mel 
emîru emîruhâ ve leni’mel ceyşu zâlikel ceyş).

Muhasara Hazırlıkları
Tahta geçtikten sonra hazırlıklara başlayan Sultan 
II. Mehmed, ilk önce boğazın Avrupa yakasına 
boğazın kontrolünü ele alacak bir hisar yaptırarak 
Karadeniz’den İstanbul’a ve Bizans’a gelebilecek 
yardımların önünü kesmek istedi. Nisan 1452 yılında 
başlayan inşaat Ağustos’ta hızla bitirildi. Daha önceki 
kuşatmalardan ders alınarak hem kara ve deniz 
muhasarasının birlikte olması gerektiği sonucuna 
varıldı ve hem de surları yıkacak güçte bir topçu 
birliğinin şart olduğu düşünüldü. Bu düşünce ile 
küçük ve sayıca çok bir donanma kısa sürede inşa 
edilmişse de yeterli personel mevcut olmadığından 
yeteri kadar istifade edilemedi. Kara saldırıları için 
ise ağır toplar tedarik edildi. Macaristan’dan gelen 
Orban isimli top dökücüsü, talep ettiği miktardan 
daha fazla ücretle ödüllendirilerek Osmanlı Devleti 
hizmetinde istihdam edildi. Sultan II. Mehmed, 
Orban’a surları yıkabilecek bir top inşa edip 
edemeyeceğini sorduğunda buna olumlu cevap aldı. 
Ancak Orban’ın sadece dökücü ustası olduğunu 
unutmamak gerekir. Çünkü topun imalat hesaplarını 
yapan, atış kaidelerini tatbik eden Türk mühendis ve 
mimarlar fethin gerçekleşmesinde daha büyük pay 
sahibi idiler. Şâhi olarak adlandırılan büyük toplardan 
biri Orban’a aitken diğerleri Muslihiddin ile Saruca 
Sekban’ın imal ettiği büyük toplardı. Askerî tertibatı 
bizzat Sultan ve yakın adamları Zağanos, Sarıca ve 
Şehâbettin paşalar yürütmekteydi. Padişah üzerinde 
büyük bir manevi nüfuza sahip Akşemseddin, Molla 
Gürani ve Molla Hüsrev gibi âlimler ise dinî açıdan 
fethin gerekliliğine vurgu yaparak hem askerin 
moral motivasyonunu hem de Çandarlı gibi fethin 
ertelenmesi gerektiğini savunanlara karşı Sultanı 
destekliyorlardı. Askerî kuşatmanın hazırlıkları devam 
ederken Sultan II. Mehmed aynı zamanda İstanbul 
surlarının bir haritasını yaptırarak muhasaranın taktik 
ve stratejik hesaplamalarını yapmaktaydı. Kurmayları 
ile karargâhında çalışan, zaman zaman İstanbul 
surları önüne gelerek mevziyi bizzat müşahede 
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eden II. Mehmed, elindeki harita üzerinde hendek 
ve burçları işaretleyip; topların yeri, lağım açılacak 
mahaller ve seyyar kulelerin kullanılacağı mevkileri 
belirlemişti. Nisan 1453 yılının ortalarından itibaren 
başlayacak olan kuşatma harekâtında Osmanlı 
ordusunun muharebe tertibatı sağ kanatta Anadolu 
ordusu komutanı İshak Paşa’nın kuvvetleri, merkezde 
Sultan, Karamani Mehmed Paşa ve Sadrazam Halil 
Paşa kuvvetleri, ihtiyatta ise geriden gelebilecek 
tehlikeleri önleyecek birlikler şeklindeydi. Padişahın 
altın sırmalarla süslü kırmızı çadırı, Topkapı’dan 
Tekfur Sarayı’na kadar bütün bölgeyi görebilecek 
bir tepe üzerine kurulmuştu. Bu bölge Sultanın 
pederinin İstanbul kuşatması esnasında karargâhını 
kurduğu yer ile aynıydı. Padişahın Otağ-ı Hümayun’u 
da sıkı şekilde korunuyordu. Otağın etrafında kapıkulu 
birlikleri hale şeklinde yerlerini almıştı. Merkezde 
yeniçeri piyadesi, sağda sipahî ve sağ ulufeciler, 
solda silahdar ve sol ulufe ve garipler bulunmaktaydı. 
Merkez hattın önünde topçular mevzi almışlardı. 
Karargâhın etrafına bir hendek kazılmış ve burası 
şarampollerle tahkim edilmişti. Muhasara başlamadan 
önce II. Mehmed vezir Mahmud Paşa’yı göndererek, 
âdet olduğu üzere, İmparatordan kalenin teslimini 
istedi, kabul edilmeyince fetih kaçınılmaz hâle geldi.

Kuşatma Başlıyor
Yapılan hazırlıklardan sonra 2 Nisan’da Osmanlı 
ordusu surlar önüne geldi. Ordunun savaş kapasitesini 
gören Bizans, açık alan harbine girildiğinde bunun 
kendi kuvvetlerine büyük zayiat vereceğini anlayarak 
müdafaaya çekildi. Şehrin muhtelif kapıları kapatıldı, 
hendekler üzerindeki köprüler yıkıldı. Nisan ayının 
ortalarından itibaren Türk topçusu karadan Bizans 
surlarını dövmeye başladı. 18 Nisan’da güneşin 
batışından iki saat sonra gerçekleştirilen taarruzların 
etkisi olduysa da bunlar sınırlı kaldı ve müdafaa hattı 
yarılamadı. Ancak sivil halk üzerinde bu saldırıların 
etkisi moral olarak yıkıcı idi. Ahali, bu taarruzlar 
esnasında kiliselere giderek ordularının galibiyeti için 
dua etmişlerdi. 18 Nisan’da donanmanın zincirlerini 
zorlamak için de bir teşebbüs yapıldı ancak bunda 
da başarı sağlanamadı. Bu başarısızlığa 20 Nisan’da 
İstanbul’a gelen biri Bizans’a üçü de Venedik’e 
ait düşman filolarının Türk donanmasına zayiat 
vererek Haliç’e girmesi eklendi. Silah, mühimmatın 
ve yiyecek maddelerinin yüklü olduğu bu gemilerin 
Bizans’ın güvenli limanına Osmanlı donanmasını 
atlatarak ve hatta bazı kayıplar verdirmek suretiyle 
girmeyi başarması Türk ordusu üzerinde moralsizlik 
yarattı, Sultanı da oldukça üzdü. Başarısızlıkta başrol 
oynayan donanma komutanı Baltaoğlu Süleyman Bey 
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hemen azledildi. Toplanan harp meclisinde savaşı 
sonlandırmak gerektiğine dair yükselen aykırı sesler 
bizzat Sultan, bazı ulema ve askerler tarafından 
reddedilerek harbe devam edilmesi kararı alındı. 
Kara savaşları ile birlikte donanmanın da savaşa 
dâhil edilmesi gerekiyordu. 21 Haziran’dan itibaren 
başlayan deniz cephesindeki hazırlıklar ertesi gün 
tamamlandı. Tophane’den Haliç’e indirilecek gemiler 
için büyük bir iş gücü tedarik edilmişti. Yollara 
birbirine sıkıca bağlanan ağaçlar konulmuş ve 
bunların üzeri sade, don ve zeytinyağı ile yağlanmıştı. 
Nakil için birçok koşum hayvanı da hazırlanmıştı. 
22 Nisan akşamı karanlık çökünce iki gemi Haliç’e 
nakledildi. Diğer gemilerin de inebileceği bu şekilde 
anlaşıldığından gerisi geldi ve toplamda 60 küsur 
gemi bu yolla Haliç’e indirildi. Hazırlıklar son derece 
gizli tutulduğundan kimse maksadın ne olduğunu 
anlamamıştı. 23 Nisan 1453 sabahı Türk donanması 
Haliç’te göründüğünde Bizans askerleri ve halkının 
olanları hayretler içerisinde seyrettiği kesindir. Haliç 
surlarının tek katlı, alçak olması savunmanın en zayıf 
yerinin burası olduğunu işaret ettiğinden Sultan II. 
Mehmed’in izlediği bu dâhiyane yolla Bizans asker 
ve sivillerinin moralleri büyük oranda kırıldı. Bizans 
imparatoru bu olanlardan sonra vergi vermek şartıyla 
muhasaranın kaldırılmasını istemişse de ya İstanbul 
beni alır ya ben İstanbul’u diyen Sultan II. Mehmed, 
kalenin teslimini istemişti.

Fethe Çeyrek Kala Umumi Hücum
Vur pençe-i âlîdeki şimşir aşkına 
Gülbank-ı âsmâni tutan pîr aşkına 
Son savletinle vur ki açılsın bu surlar 
Fecr-i hücum içindeki tekbir aşkına 

(Yahya Kemal)

26 Mayıs gecesi bütün ordu oruç tutmak için emir 
aldı. Fevkalade neşeli ve moralli olan Türk ordusu 
davul sesleri eşliğinde naralar atıyordu. Bizans halkı 
dâhil olmak üzere herkes birkaç gün içinde toplu 
hücumun olacağını öngörmekteydi. Nihayet 28 Mayıs 
Pazartesi gecesi, karanlık ortadan kalkmadan umumi 
hücumun olacağı müjdelendi. O gece, ordugâhlarında 
mum ve fener ışıkları altında tekbir getiren ve secdeye 
kapanan Türk askerleri birkaç saat sonra çalacak 
hücum borusunu bekliyorlardı. Geceleyin padişah da 
uyanmış, abdest alarak iki rekât nafile namazı kıldıktan 
sonra şehrin düşmesi için Allah’a dua etmişti. Bu 
yakarış seher vaktine kadar devam etti. Sultan, sabah 
namazını da kıldıktan sonra kılıcını kuşanarak atına 
bindi. İlk top atışları havadaki sessizliği bozdu ve hava 
birden çıkan barutların etkisiyle simsiyah oldu. Ok gibi 
hareket eden Türk askerleri surların kenarına kadar 
yaklaşma fırsatını elde ettiler. Türk bandosu harp 
havaları çalmaya başlamıştı. Pek korkunç şekilde 
başlayan Türk hücumu surların dibindeki hendekleri 
kolayca aşarak surlara merdivenleri dayayabildi. 
Göğüs göğüse yapılan harpte ölüme koşarak giden 
Türk askerleri surlara Türk bayrağını dikti. Güneş 
doğarken şehir düştü ve asker sel gibi şehre açılan 
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gediklerden akın etti. Padişah şehrin güvenliği 
sağlandıktan sonra, öğleye doğru Topkapı’dan şehre 
girdi ve ilk iş olarak Ayasofya’ya gitti. Ayasofya’ya 
geldiğinde atından indi ve bu mabede sığınan halkı 
korku içinde gördü. Ağlayarak ve yerlere kapanarak 
af dileyen sivil halka ve papazlara sükut etmelerini 
söyledikten sonra patriğe ayağa kalkmasını bildirdi 
ve tarihe geçecek şu sözleri ifade etti: “Ben Sultan 
Mehmed, sana ve arkadaşlarına ve bütün halka 
söylüyorum ki bugünden itibaren artık ne hayatınız 
ve ne de hürriyetiniz hususunda benim gazabımdan 
korkmayınız.” Büyüklüğünü ve asilliğini gösteren bu 
cümlelerin akabinde Ayasofya’nın önünde sessizlikle 
durdu ve bu muhteşem mabedi hayretle inceledi. 
İmamlardan birine ezan okumasını emretti. Kendisi 
de büyük mihrabın önüne giderek ilk ikindi namazını 
kıldı. Fatih, mimari dokuya zarar verilmeden kilisenin 
camiye çevrilmesi için de gerekli emirleri verdi ve ilk 
cuma namazı burada eda edildi.

Fetih ve Fatih
Fatih Sultan Mehmed, 
tarihin kaydettiği en 
büyük insanlardan 
biriydi. Büyük cesaret 
sahibi ve hakiki bir 
kahramandı. İstanbul’un 
muhasarasında Osmanlı 
donanmasının mağlup 
olduğunu gördüğünde 
şahlanan atını doludizgin 
denize sürmesinde 

dahi bu cesaret görülebilir. Henüz 22 yaşındaki bu 
büyük Sultan, askerleriyle birlikte surlara hücum 
ederek büyük bir kahramanlık göstermiş ve asker 
ve komutanları ile birlikte İslam Peygamberi’nin 
müjdesine nail olmuştu. Mükemmel askerî kişiliği 
yanında aynı zamanda üst düzey bir komutandı. 
Savaş öncesi planları bizzat hazırlamış, üstünde 
çalışmış, ihtimalleri değerlendirmiş ve gerekli 
tedbirleri almıştı. Kuşatma öncesi surları birkaç defa 
dolaşması, planlarını çizmesi, zayıf noktaları tespit 
etmesi ve hatta topların nerelere yerleştirilmesi 
gerektiğini zihninde belirlemesi, büyük komutan 

vasıflarının bir tezahürüdür. Henüz 22 yaşında bu 
büyük Türk sultanının Bizans elçisine söylediği şu 
sözler de bu özelliğini teyit eder: “Şimdiki Osmanlı 
padişahı eslafına asla benzemez. Şimdi benim 
iktidarımın vasıl olduğu yerlere onların âmâli bile 
yetişememiştir”. Bunların yanında âlim ve şair 
kişiliği de Sultanın derinliğine işaret etmektedir. En 
büyük vezirler huzuruna titreyerek geldikleri vakit bir 
âlimin onunla rahat bir şekilde yanyana oturduğunu 
görmeleri ilim sahibi insanların ulemaya gösterdikleri 
bir saygının delilidir. Akşemseddin, Molla Gürani, 
Molla Hüsrev ve diğerleri onun iltifatına nâil olan 
üst düzey ulemadandır. Merhameti de büyüklüğüne 
yakışır cinstendir. Kendisine elli gün mukavemet eden 
ve birçok Müslümanın şehit edilmesine sebep olan 
İstanbul şehri ve ahalisine karşı gösterdiği merhamet 
takdire şayandır. Kılıç gücüyle fethedilen şehrin İslami 
teamüllere göre yağmasının caiz olması ve askerlere 
3 gün yağma hakkı verilmesine rağmen herhangi 
bir tahribat olmamış, kısa sürede şehrin güvenliği 
sağlanmıştı. Ne halk kılıçtan geçirilmiş ne Bizanslı 
komutanlara hakaretâmiz davranılmıştı. Sultan, 
alınan esirler arasında yer alan önde gelen aileler, 
kumandanlar ve yüksek devlet memurları huzuruna 
getirildiğinde onlara iltifat etmiş ve çoğunun fidyesini 
bizzat ödemek suretiyle serbest bıraktırmıştı. Büyük 
komutan, şehrin imarı için de hemen emirler vermiş, 
mevcut bina ve abidelere hiçbir zarar verilmemişti. 
Ayasofya’daki bir taşı tahrip eden askeri Fatih Sultan 
Mehmed’in tedip ettirmesi tarihî kayıtlarla sabittir. 
Yine patriği huzuruna davet ettikten sonra ona iltifat 
etmesi, ayin ve mezheplerinde serbest olduklarını 
ifade etmesi cihanşümul bir imparatorluğun bütün 
mezhep ve dinlere karşı bugün dahi aranılan bir 
hürriyeti temin ve tesis ettiğinin işaretidir. Sonuç 
olarak İstanbul’un Fethi’ni dünyada çığır açan bir 
hadise olarak değerlendirmek mümkündür. Osmanlı 
Devleti bu fetihle iki kıtadaki topraklarını birleştirmiş, 
stratejik önemi haiz bu yeri alarak İslamın gücünü 
tüm dünyaya göstermişti. Yapılan imar faaliyetleri ile 
şehre kısa sürede İslamın damgası vuruldu. Sanat 
eserleri, abideler inşa edildi ve İstanbul eskisinden 
daha fazla şöhret ve haşmete kavuştu. Süleymaniye 
Camii bu eserlerden sadece biri olarak zikredilebilir.
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İŞGALE KARŞI MİLLÎ İRADE: 
MİLLÎ MÜCADELENİN ANADOLU’DA ÖRGÜTLENMESİ 
VE MECLİS ÇATISI ALTINDA VERİLEN HARP  
(19 MAYIS 1919)

I. Dünya Savaşı’nın son senesinde harp, İttifak 
devletleri cephesinde yer alan Almanya, Bulgaristan 
ve Osmanlı Devleti aleyhine dönmüştü. Bunun bir 
neticesi olarak, Osmanlı Devleti de dahil müttefikler, 
sırayla mağlubiyeti kabul etmek zorunda kalarak 
ateşkes anlaşmaları imzaladılar. Osmanlı Devleti 
de 30 Ekim 1918’de kayıtsız şartsız teslim olmak 
anlamına gelecek ağır şartlar içeren 24 maddelik 
Mondros Mütarekesi’ni resmen kabullendi ve harp 
dışına çıktı.

Bu mütareke aynı zamanda devletin sonunu 
hazırlayan bir dizi işgali de beraberinde getirdi. İttihat 
ve Terakki Cemiyeti son ve olağanüstü kongresini 
1 Kasım 1918’de İstanbul’da toplayarak kendini 
feshetme kararı aldı. İttihatçı liderler de 2-3 Kasım 
gecesi bir Alman denizaltısıyla ülkeyi gizlice terk 
ettiler. Bu arada, Mondros Mütarekesi ülke genelinde 
uygulamaya konuldu ve 7 Kasım’da Yıldırım Orduları 
Grubu ile 7. Ordu Karargâhı lağvedilirken, bu orduda 
görevli olan Mustafa Kemal Paşa da Harbiye Nezareti 
emrinde görevlendirildi.

İngiliz Ordulari Komutanı General Milne

Mustafa Kemal Paşa, 13 Kasım’da İstanbul’a ulaştığında 
İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan gemilerinden oluşan 

61 parçalık bir filo İstanbul önüne gelmiş ve demir 
atmıştı. Takiben İngilizlerin ilk kumandanı General 
Milne 27 Kasım’da, karargâhı da 18 Aralık’ta İstanbul’a 
geldi. İngiltere, Fransa ve İtalya’nın başını çektiği İtilaf 
devletleri, Osmanlı Devleti’nin iç işlerine müdahale 
ederek Meclis-i Mebûsan’a karşı düşmanca bir 
tutum sergiliyorlardı. Padişah bu baskılara daha 
fazla dayanamadı ve 21 Aralık 1918’de gönderdiği bir 
iradeyle Meclisi feshetti.

İşgalci İngiliz birlikleri, 3 Kasım’da Musul’a, 9 Kasım’da 
İskenderun’a, 10 Kasım’da da Çanakkale şehrine 
girdiler. Müşterek Fransız ve İngiliz birlikleri, 6 Kasım’da 
Çanakkale Boğazı’nı işgale başladılar. İngilizler bir kısım 
askerlerini de Batum, Samsun ve Merzifon’a çıkardılar. 
İngilizler, daha sonra Fransızlara terk ettikleri Antep’i 
(3 Ocak 1919), Maraş’ı (26 Şubat) ve Urfa’yı (2 Mart) 
da işgal ettiler. Fransızlar 4 Kasım 1918’de Trakya’da 
Uzunköprü ile Sirkeci arasındaki demiryolunu 
ele geçirirken; Anadolu’da da Dörtyol, Mersin ve 
Adana’dan Pozantı’ya kadar olan toprakları işgal ettiler. 
İtalya da Anadolu topraklarından pay alma yarışında 
geri kalmadı. 28 
Nisan’da Antalya 
ile başlayan İtalyan 
işgalleri, Fethiye, 
Bodrum, Marmaris, 
Kuşadası, Selçuk ve 
Burdur ile devam 
etti. Bu paylaşımda 
I. Dünya Savaşı’nda 
hiçbir rolü olmayan 
Yunanlılara da 
İzmir ve çevresi 
düşmüştü. Onlar 
da 15 Mayıs 1919’da 
İzmir’i işgal ettiler.

İzmir'in işgaline dair gazete haberi
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Osmanlı toprakları bir bir işgal edilirken İstanbul ve 
Anadolu’da Millî Mücadele’nin kıvılcımları atılmaya 
başlamıştı. İngilizlerin Kars’ta oluşturulan geçici millî 
hükûmeti dağıtıp, Meclis üyelerini 12 Nisan 1919’da 
Malta’ya sürmesi, Kars’ı Ermenilere, Ardahan’ı 
da Gürcülere vermesi, Millî Mücadele’yi ateşleyen 
olayların başında geliyordu.

Mustafa Kemal Paşa’nın Müfettiş Olarak 
Anadolu’ya Tayini
İngilizlerin Samsun ve çevresinde baş gösteren 
karışıklıkların önlenmesi için 21 Nisan 1919’da Osmanlı 
hükûmetine nota vermesi, İstanbul’daki komutanlar 
arasında tepkiye ve yeni bir arayışa neden oldu. Bu 
arada hükûmetin, Anadolu’da asayişin ancak ordu 
aracılığıyla sağlanabileceğini İtilaf devletlerine kabul 
ettirmesi, tecrübeli subayları askerî birliklerin başına 
gönderme imkânını doğururken, Anadolu’da görev 
almak isteyen komutanlar için de bu durum fırsata 
dönüştü.

Damat Ferit Paşa hükûmeti Anadolu’ya yetkili 
bir komutan göndermeye karar verince, Mustafa 
Kemal Paşa’nın Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiye’deki 
(Genelkurmay) arkadaşları, onu hükûmete önerdiler. 
Bu öneri doğrultusunda hükûmet, Mustafa Kemal 
Paşa’nın 9. Ordu Kıtaları Müfettişliğine tayinine ilişkin 
bir kararname hazırladı. 30 Nisan 1919 tarihinde bu 
kararname Sultan Vahdeddin tarafından onaylandı. 
Bu kararname ile Mustafa Kemal Paşa’ya; bölgede 
iç asayişi sağlaması, cephane ve silahları toplayıp 
güvence altına alması, silahlandıkları söylenen 
şûraları dağıtması ve bu görevleri yerine getirebilmek 
için bölgedeki komutanlar ve sivil yöneticilerle ilişki 
kurmasına izin verildi. Mustafa Kemal Paşa 14 Mayıs 
akşamı Sadrazam Damat Ferit Paşa, ertesi akşam 
da Yıldız Sarayı’nda Padişah Sultan Vahdeddin 
tarafından kabul edildi.

Samsun’a Gidiş ve Millî Mücadele’nin 
Örgütlenmesi
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edildiği 15 Mayıs’ın 
ertesi günü, Mustafa Kemal Paşa ve 17 subay arkadaşı 

Bandırma Vapuru ile Samsun’a hareket etti. 19 Mayıs 
1919’da, İngilizlerin işgali altındaki Samsun’a çıktılar. 
Mustafa Kemal Paşa’nın buradaki ilk faaliyeti, bölgede 
İzmir’in işgaline karşı duyulan tepkiyi ve bölgenin 
asayişini anlatan bir raporu, Sadarete ve Erkân-ı 
Harbiyye-i Umûmiye Reisliğine (Genelkurmay) 
telgrafla bildirmek oldu. Böylece Millî Mücadele’de 
yeni bir dönem başladı.

Mustafa Kemal'in Müfettiş Olarak Samsun'a Çıkışını  
Bildiren Gazete Haberi

Mustafa Kemal Paşa Samsun’da, resmî görevinin 
gerektirdiği hareket alanını hızla genişletmeye 
başladı. Ayrıca İstanbul’daki devlet erkânı ile 
yaptığı haberleşmelerde düşmana karşı direnilmesi 
gerektiğini savunuyordu. Mustafa Kemal Paşa’nın 
Samsun ve çevresinde yeni bir hareket başlatma 
eğiliminde olması, İstanbul’da gerek işgal güçlerince, 
gerekse saray ve hükûmet çevrelerince dikkatlice 
takip edilmesine sebep oldu.

Bu arada Paris Barış Konferansı’na davet edilmiş 
olan Sadrazam Damat Ferid Paşa 6 Haziran’da yola 
çıkmıştı. Damat Ferid Paşa, Osmanlı Devleti’nin 
barış şartlarını bildirirken; İngilizlerin ısrarlı talepleri 
üzerine Mustafa Kemal Paşa’yı Samsun’dan geri 
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çağırtmak durumunda kaldı. Mustafa Kemal Paşa bu 
talebi reddetmekle birlikte İstanbul’a karşı bir oyalama 
siyaseti takip etti. Bütün bu yaşananlar, İstanbul ile 
Mustafa Kemal Paşa arasında gittikçe sertleşen 
ilişkileri kopma noktasına getirdi.

Yunanlıların önce İzmir’i, arkasından Manisa ve 
Aydın’ı işgali, memleket sathında büyük tepkilere 
sebep olmuş, halk galeyana gelerek işgali protesto 
mitingleri düzenlenmeye başlamıştı. Kuva-yı 
Milliye hareketi adı altında ülke çapında geniş çaplı 
askerî teşkilatlanmalara ve direnişlere gidilmesi 
süreci de artan millî heyecan ile hızlandı. Balıkesir 
Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak Cemiyeti, bütün 
bölgeyi kapsayan bir teşkilat niteliğine bürünüp, 
çeşitli kongreler düzenleyerek Millî Mücadele’nin 
diğer bölgelere de yayılmasına öncülük etti. Batı 
Anadolu’da Kuva-yı Milliye’yi teşkilatlandıran bu 
cemiyet, Yunanlılara karşı ilk cepheyi 29 Mayıs’ta 
Ayvalık’ta açtı; bunu Soma, Nazilli, Aydın, Ödemiş, 
Akhisar ve Salihli’deki cepheler takip etti.

İşgalci Yunan Ordusu

Millî Mücadele’de Kongreler
Mustafa Kemal Paşa Samsun’da güvenlik içinde 
çalışamayacağını anlayınca, karargâhını daha iç 
bölgelere taşımaya karar verdi. 24 Mayıs 1919’da 
Havza’ya; 13 Haziran’da Amasya’ya geçti. Buralarda 
çeşitli görüşmeler yaptı. Neticeleri tarihe Amasya 
Tamimi/Genelgesi olarak geçen Amasya görüşmeleri 
19 Haziran’da başladı. Mustafa Kemal Paşa dışında 

bu toplantıya üç kişi daha katıldı. Bunlar; 20. Kolordu 
(Ankara) Komutanı Ali Fuat (Cebesoy) Paşa, 3. 
Kolordu (Sivas) Komutanı Refet (Bele) Paşa ve eski 
Bahriye Nazırı (Donanma Bakanı) Rauf (Orbay) 
Paşa idi. Ayrıca bütün görüşmeler boyunca telgrafla 
danışılan ve destek vermeleri dolayısıyla toplantıya 
katıldıkları varsayılabilecek iki kişi daha vardı. Bunlar 
15. Kolordu (Erzurum) Komutanı Kâzım Karabekir 
Paşa ve Konya’da 2. Ordu Müfettişi Cemal (Küçük ya 
da Mersinli) Paşa idi. 21 Haziran’da Amasya Kararları 
oluştu ve alınan kararlar ertesi gün kamuoyu ile 
paylaşıldı.

Soldan sağa; Kâzım Karabekir, Cemal Paşa

Amasya Tamimi’nde: “Milletin bağımsızlığının ve 
vatanın bütünlüğünün tehlikede olduğu, hükûmetin 
işgalcilerin baskısı altında bulunduğu, milletin 
mukadderatını yine milletin azim ve kararının 
belirleyeceği” ilan edildi. Bu tamimde, bu amaçla 
millî bir heyet teşkilinin şart olduğu ve millî bir 
kongrenin toplanmasına karar verildiği açıklanarak, 
en kısa zamanda Anadolu’nun en güvenli bölgesi olan 
Sivas’a her livâdan/sancaktan üç delegenin seçilerek 
gönderilmesi istendi. Mustafa Kemal Paşa’nın grup 
sözcülüğünü üstlendiği bu görüşmelerde alınan 
kararlar, bütün sivil ve askerî ilgililere gönderildi. 
Bu tamim aynı zamanda halkın direnişe katılmasını 
sağlamak adına atılması gereken adımları ortaya 
koyması bakımından ilk önemli belgeydi.
Anadolu’da yaşanan bu gelişmeler İngilizleri 
rahatsız etti ve hükûmet üzerindeki baskıları artırdı. 
Hükûmet, kendi içindeki görüş ayrılığına rağmen, 
Mustafa Kemal Paşa’dan İstanbul’a dönmesini istedi. 
Ancak o, bunu kabul etmeyeceğini, zorlanırsa istifa 
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edeceğini, Anadolu’da ve sîne-i millette kalacağını, 
vatani görevine devam edeceğini bildirdi. Hükûmet 
de bu cevap üzerine 23 Haziran’da Mustafa Kemal 
Paşa’nın müfettişlikten azledildiğini bildirdi. Paşa, 26 
Haziran’da Amasya’dan Tokat’a geçti. 3 Temmuz’da 
Erzurum’a ulaştı. 8 Temmuz’da da üzerindeki resmî 
görevlerden ve askerlikten istifa ettiğini duyurdu.

Erzurum Kongresi (23 Temmuz 1919)
Millî Mücadele içinde önemli bir yere sahip olan 
Erzurum Kongresi, Trabzon ve Doğu illerinin 
birleşmesi ve bütün Doğu Anadolu’nun haklarını 
savunmayı amaçlayan bir kongrenin toplanması 
fikrinden doğmuştu. Kongre, bölgesel iki ayrı 
hareketin sonucunda, 56 delegeyle 23 Temmuz 
1919’da toplandı. Bu birleşmeyi sağlayan en somut 
sebep, Trabzon ve yöresinde Pontus, Erzurum ve 
yöresinde de bir Ermenistan devletinin kurulması 
ihtimalinin ufukta belirmiş olmasıydı.
Mustafa Kemal Paşa Erzurum Kongresi’ne, Vilâyât-ı 
Şarkiyye Müdafaa-i Hukûk-ı Milliye Cemiyeti adına, 
Cevat (Dursunoğlu) Bey’in istifasıyla boşalan 
Hasankale delegesi olarak katıldı. Kongre başkanlığına 
seçildikten sonra yaptığı konuşmada; “Millî Şûrâ” diye 
andığı bir millî Meclisin toplanmasını ve millî iradeye 
dayalı sorumlu bir hükûmetin kurulmasını savundu.

7 Ağustos’a kadar süren kongrede, Osmanlı vatanının 
bütünlüğü ve millî istiklâlin elde edilmesi, saltanat ve 
halifelik makamının korunmasının gerekliliği, millî 
vicdandan doğan mahallî cemiyetlerin, özellikle 
burada Vilâyât-ı Şarkiyye Müdâfaa-i Hukûk-ı 
Milliyye ile Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliyye 
cemiyetlerinin Şarkî/Doğu Anadolu Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirilmesi kararları alındı. 
Mustafa Kemal Paşa, alınan kararların uygulanması 
için oluşturulan 9 üyeli Heyet-i Temsiliye’nin (Temsil 
Heyeti) başkanlığına getirildi. Bu görev, Ankara’da 
yeni Meclisin toplanmasına kadar geçecek sürede, 
onun mahallî bir hükûmet başkanı gibi davranmasına 
imkân sağlayacaktı.
Erzurum Kongresi’nin toplanması üzerine 24 
Temmuz’da hükûmete nota veren İngilizler, bu 
kez Mustafa Kemal’e âsi muamelesi yapılmasını 
istediler. Bu talep sonrasında Millî Mücadele 
taraftarlarını maceracı olmak ve devleti tehlikeye 
sokmakla suçlayan Sadrazam Damat Ferit Paşa, 
29 Temmuz’da Mustafa Kemal Paşa ile Rauf Bey’in 
tutuklanması için emir çıkarttı. Kâzım Karabekir’in 
de belirttiği üzere bu kongre, Mustafa Kemal’in 
isteğiyle değil, büyük ve kanlı tehlikelerin kaçınılmaz 
olduğunu gören halk tarafından toplanmıştı. Böyle 
bir ortamda halkın desteğini arkasına alan Mustafa 
Kemal’in geri dönmeyeceği anlaşılınca, taşıdığı askerî 
nişanlar üzerinden alınırken fahrî padişah yaverliği de 
kaldırıldı (9 Ağustos).

Sivas Kongresi ve Mücadelenin Millîleşmesi  
(4 Eylül 1919)
Amasya Tamimi’nde öngörülen kararları uygulamaya 
koymak için Mustafa Kemal Paşa, bazı Heyet-i 
Temsiliye üyeleriyle 2 Eylül’de Sivas’a gitti. Sivas 
Kongresi, 4 Eylül 1919’da Mekteb-i Sultanî’de (Sivas 
Lisesi) açıldı. Kongreye katılan delegelerin sayısı 
ilk başlarda 20-25 iken, daha sonra bu sayı 38’e 
çıkmıştı. Aslında kongreye katılması gereken temsilci 
sayısı, her sancaktan 3 temsilci gelmesi durumunda 
183 olması gerekiyordu. Bu sayıya ulaşamamanın 
görünürdeki sebebi, yurt çapında faaliyet gösteren 
cemiyetlerin ve derneklerin bazı olaylara bölgesel 
bakmaları ve sorunlara yerel çözümler önermeleriydi.
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Kongrede, Heyet-i Temsiliye Başkanı ve davet sahibi 
olarak Mustafa Kemal Paşa bir konuşma yaptı. Basılma 
ve dağıtılma tehlikeleri altında 4-11 Eylül tarihleri 
arasında gerçekleşen Sivas Kongresi’nde, Erzurum 
Kongresi kararları bölgesellikten millî düzeye taşındı. 
Bir Heyet-i Temsiliye oluşturulup ilk defa mevcut 
devlet yönetimine alternatif olabilecek yeni bir siyasi 
iktidarın temelleri atıldı. Millî Mücadele’de faal olan 
bütün millî cemiyetler, Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i 
Hukuk Cemiyeti çatısı altında birleştirildi.

Sivas Kongresi Esnasında Bir Süre Millî Mücadele Karargahı 
Olarak Kullanılan Mektep

Ali Rıza Paşa Hükûmeti ve Amasya Protokolleri
Damat Ferit Paşa hükûmetinin istifa etmesiyle, 
yerine Ali Rıza Paşa hükûmeti kuruldu. Yeni kurulan 
hükûmet, Anadolu hareketine karşı daha yumuşak 
bir tavır sergiledi. Ali Rıza Paşa hükûmetinin Bahriye 
Nazırı Salih Paşa, Anadolu’ya teftiş bahanesiyle 
çıktığı gezide, Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey’in de 
aralarında olduğu Heyet-i Temsiliye ile 20 - 22 Ekim 
tarihleri arasında Amasya’da bir araya geldi. Burada 
üç gün süren İkinci Amasya Tamimi ya da Amasya 
Protokolleri olarak tarihe geçen görüşmeler yapıldı.

Görüşmelerin sonunda taraflar beş ayrı protokol 
imzaladı. Amasya’daki görüşmelerde; hükûmetten 
Erzurum ve Sivas kongreleri kararlarının kabul 
edilmesi, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyetleri’nin tanınması, yabancı tesirinden uzak 
kalmak için Meclisin İstanbul dışında toplanması, 
mandanın kabul edilmemesi, İtilaf devletleri ile 
yapılacak barış konferansına yalnızca Heyet-i 
Temsiliye tarafından onaylanan delegelerin katılması 
gibi konular ele alındı. Ali Rıza Paşa hükûmetinin 

Heyet-i Temsiliye ile kurduğu ilişki sonucunda, 
Müdafaa-i Hukukçular ilk defa “taraf” olarak kabul 
edildi.

Salih Paşa, Heyet-i Temsiliye tarafından ileri sürülen 
talepleri, İstanbul’da kabineye kabul ettiremedi. 
Sadrazam Ali Rıza Paşa’nın kısa bir süre sonra yeni 
Meclis için seçim yapılacağını ve bu Meclisin de 
İstanbul’da toplanacağını belirtmesiyle, İstanbul ile 
Heyet-i Temsiliye arasında görüş ayrılığı ortaya çıktı. 
Ancak iki taraf arasında ilişkiler kopma noktasına 
gelmedi.

Amasya görüşmelerini takip eden aylarda Ali Rıza 
Paşa hükûmeti, Mustafa Kemal Paşa’nın azil ve 
nişanlarının geri alınmasıyla ilgili 9 Ağustos 1919 
tarihinde alınan kararda yeni bir düzenlemeye gitti. 
Buna göre Paşa’nın askerlikten atılmadığı, istifa ettiği, 
bu nedenle kendisinden alınan nişan ve madalyaların 
iade edilmesi kararı verildi. Söz konusu karar Padişah 
tarafından 4 Şubat l920’de onaylandı.

Mustafa Kemal Paşa ve Rauf Bey, Heyet-i Temsiliye’nin 
diğer üç üyesiyle birlikte 18 Aralık 1919’da Sivas’tan 
ayrıldılar ve dokuz gün süren yolculuktan sonra  
27 Aralık’ta Ankara’ya ulaştılar. Aynı gün yayımlanan 
bir bildiriyle Heyet-i Temsiliye’nin merkezinin şimdilik 
Ankara olduğu duyuruldu.

Mebus Seçimleri ve Millî Mücadele’nin Organize 
Hale Gelişi
15 Ekim’de İstanbul’da başlayan Meclis-i Mebûsan 
seçimleri, iki dereceli seçim usulü ile 15 vilayet, 35 
mülhak (bağlı) liva (sancak) ve 16 müstakil livada 
yapıldı. Ancak işgal altındaki Musul, Beyrut, Suriye, 
Halep, Kars, Ardahan ve Batum bölgelerinde seçimler 
yapılamadı. 18 Aralık itibarıyla İstanbul dahil 13 
vilayette 107, müstakil livalardan ise 44 olmak üzere 
toplam 151 milletvekili seçilirken; buna İstanbul’da 
çeşitli sebeplerden dolayı boşalan 3 milletvekilliği 
için 10 Ocak 1920’de yeniden yapılan seçimle birlikte 
mebus sayısı 154’e ulaştı.

Seçimler, Müdâfaa-i Hukukçuların zaferi ile 
sonuçlanırken; Mustafa Kemal Paşa, Erzurumluların 
verdiği 500 imzalı önergeyle bu vilayetten aday olmuş 
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ve mebus seçilmişti. Ancak tutuklanma tehlikesine 
karşın, hastalığını bahane ederek Meclis çalışmaları 
için İstanbul’a gitmemiş; mazereti kabul edilip izinli 
sayılmıştı. Bu seçimlere sadece Müdâfaa-i Hukuk 
cemiyetleri katılmadı; Millî Türk Fırkası, Osmanlı Mesai 
Fırkası, Ahrar Fırkası, Teceddüd Fırkası, Osmanlı 
Sosyalist Fırkası ile Osmanlı Çiftçiler Derneği gibi 
bazı parti ve dernekler de katıldılar. 

Son Osmanlı Meclis-i Mebûsan seçimini, Hürriyet 
ve İtilaf Fırkası, ittihatçıların Müdâfaa-i Hukuk 
cemiyetlerindeki nüfûzunu protesto ederek boykot 
etti. Ayrıca Rumlar ve Ermeniler de bu seçime 
katılmadılar. Anadolu’da seçimler görünürde 
İstanbul hükûmetinin, gerçekte ise Müdafaa-i Hukuk 
cemiyetlerinin denetimi altında yapıldı. Meclis-i 
Mebûsan’a seçilecek mebus sayısı toplamda 164 
idi. Ancak Meclis açıldığında sadece 72 mebus 
İstanbul’a gelebilmişti. Bu sayı daha sonra katılanlarla 
birlikte 100’ü buldu. Çünkü işgal ve yeni başlayan 
silahlı direniş ve isyan koşullarında seçimler bütün 
vilayetlerde tamamlanamamış; bazı mebuslar da 
seçildiği halde mevcut şartlardan dolayı İstanbul’a 
gelememişti.

Kanun-i Esasî gereğince Meclis-i Âyan ile birlikte 
toplanan Meclis-i Mebûsan’ın 12 Ocak 1920’deki 
açılışına, Padişah Sultan Vahdeddin hastalığı sebebiyle 
katılamadı. Meclisin açılışına başta Sadrazam Ali Rıza 
Paşa olmak üzere askerî ve mülkî erkan, yüksek 
dinî görevliler ve yabancı elçilerden oluşan geniş 
bir davetli topluluğu katıldı. Padişahın Meclisi açış 
nutku Dahiliye Nazırı Şerif Paşa tarafından okundu. 
Meclisin ilk oturumuna başkan dışında 139 mebus 
katıldı. Padişahın nutkunun okunmasından sonra 
Nakibüleşraf Kamil Efendi açılış duasını etti. Daha 
sonra da hazır bulunan üyeler yemin ettiler.

Meclis açıldığında işler Mustafa Kemal Paşa’nın 
istediği gibi ilerlemedi. Müdâfaa-i Hukukçulardan 
seçilen mebuslar, İstanbul’a giderken uğradıkları 
Ankara’da Heyet-i Temsiliye ile yaptıkları görüşmede, 
Meclis-i Mebûsan reisliğine Mustafa Kemal Paşa’nın 
getirilmesi ve bir Müdafaa-i Hukuk grubu kurulması 
kararlaştırılmıştı. Ancak kararlaştırıldığı gibi hareket 
edilmedi. Kurulması düşünülen Müdafaa-i Hukuk 

grubu yerine, 6 Şubat’ta Felah-ı Vatan adı ile bir grup 
oluşturuldu. Mustafa Kemal Paşa’nın Cumhuriyet’in 
ilânından sonra kaleme aldığı Nutuk’ta eleştirdiği bu 
oluşum yüzünden kendisi Meclis-i Mebûsan reisliğine 
seçilemedi.

9 Şubat’ta Meclis-i Mebûsan’da Sadrazam Ali Rıza 
Paşa, Hükûmet Beyannamesi’ni okudu ve güvenoyu 
aldı. Meclis-i Umumî’nin kısa süren bu dördüncü 
dönem toplantılarında, Padişahın Meclis-i Mebûsan’ı 
açış konuşmasına Kanun-ı Esasî’ye göre verilecek 
cevap dışında; üçü bütçeye, biri Mebûsan Meclisi 
Başkan ve üyelerine verilecek tazminata dair olmak 
üzere dört kanun kabul edildi. Ayrıca Trakya’nın 
Osmanlı hükûmetinden ayrılacağına dair rivayetler, 
Ardahan, Kars ve çevresinin durumu, Kürtlerin 
Osmanlı’dan ayrılma düşüncesinde olmadıkları 
gibi konularla, Yunan işgali ve zulmü üzerine gelen 
telgraflar üzerine görüşmeler yapıldı ve Meclisin 
görüşleri dünya kamuoyuna duyurulmaya çalışıldı.

Misak-ı Millî Beyannamesi

Misak-ı Millî Beyannamesi

Meclis-i Mebûsan’ın bu dönemdeki önemli bir 
gündemi de 1920 Şubat’ında Paris’te başlayacak 
barış görüşmelerinde Osmanlı hükûmetinin kabul 
edebileceği asgari barış şartlarının ne olması 
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gerektiğiydi. Nitekim bu görüşmeler sonucunda 
Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar 
doğrultusunda 28 Ocak 1920’de, Meclis-i Mebûsan’ın 
özel toplantıda Misak-ı Millî Beyannamesi (Ahd-i Millî 
Bildirisi) kabul edildi.

Son Osmanlı Meclisi’nin en önemli kararı olan 
Misak-ı Millî’yi 121 mebus imzaladı. Bazı kaynaklar 
bu metnin Meclisin gizli oturumunda kabul 
edildiğini belirtse de Mecliste o gün herhangi bir 
oturum yapılmamıştı. Beyannamenin Osmanlı 
Devleti’nin dış meselelerini yakından ilgilendirdiği 
için yayımlanmadan önce Hariciye memurları 
tarafından incelenip, tercüme edilmesine kadar 
gizli tutulması kararlaştırılmıştı.

Edirne Mebusu Şeref (Aykut) Bey Meclis-i 
Mebûsan’a verdiği bir önergede, 28 Ocak’ta kabul 
edilen beyannamenin basına ve parlamentolara 
bildirilmesini ve tercihen görüşülmesini istedi. Bu 
önerge üzerine, 17 Şubat 1920 tarihinde Meclis-i 
Mebûsan’da yapılan toplantıda Şeref Bey, “Ahd-i 
Millî”başlıklı beyannameyi okudu. Oy birliğiyle kabul 
edilen beyanname, “Misak-ı Millî (Millî Sözleşme)” 
adıyla yayımlandı. Bu metin ayrıca Fransızcaya da 
çevrilerek bütün hükûmetlere ve parlamentolara 
gönderildi.

Altı maddeden oluşan Misak-ı Millî’nin giriş 
kısmında, Osmanlı Mebûsan Meclisi üyelerinin, 
devletin bağımsızlığının ve milletin geleceğinin, 
haklı ve sürekli barışa kavuşmanın, beyannamede 
belirtilen esaslara tamamen uyulmasıyla mümkün 
olacağı ve bu esaslar dışında Osmanlı saltanatını 
yaşatmanın imkânsız olduğu belirtilmekteydi. 
Misak-ı Millî ile yaklaşık olarak bugünkü Türkiye’nin 
sınırları içinde kalan bölgenin toprak bütünlüğü ve 
millî bağımsızlığı ilân ediliyor; ayrıca İstanbul’daki 
İtilaf devletlerinin esiri olarak tasvir edilen Padişah-
Halifeyi de korumayı amaçladığı duyuruluyordu. 
Mütareke sınırları “içinde” ve “dışında” ibaresiyle 
de Mondros’la belirlenen sınırlara bir bakıma 
itiraz ediliyor, ülkenin imparatorluk geçmişi 
hatırlatılıyordu. Parlamento geleneği açısından 
da, Misak-ı Millî’nin kabulü, Meclis-i Mebûsan ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi arasındaki en önemli 
köprü ve ideolojik bağ olmuştur.

İstanbul’un İşgali, Meclis-i Mebûsan’ın Sonu ve 
Malta Sürgünleri

Fransızların, Maraş ve Urfa’daki direniş ve savunma 
savaşları karşısında uğradığı güç kaybı üzerine, 
İtilaf devletleri 13 Şubat’ta Osmanlı hükûmetine 
bir nota verip, saldırılar durdurulmadığı takdirde 
İstanbul’u işgal edeceklerini bildirdiler. Aynı 
zamanda İstanbul’la Heyet-i Temsiliye arasındaki 
yakınlaşmadan İngilizler hiç de memnun değildi. 
Hükûmete yaptıkları baskıyla Kuva-yı Milliyecilere 
destek sağladığını iddia ettikleri Harbiye Nazırı 
Mersinli Cemal Paşa ile Erkân-ı Harbiyye-i 
Umûmiye Reisi Cevat (Çobanlı) Paşa’nın görevden 
alınmalarını ve Kuva-yı Milliye’nin de kınanmasını 
istediler.

Hükûmetin İtilaf kuvvetlerinden gelen bu teklifleri 
reddetmesi üzerine, 3 Mart’ta Yunan kuvvetleri 
harekete geçirilip Ali Rıza Paşa hükûmeti istifaya 
zorlandı. Bu istifanın arkasındaki bir başka 
gerekçe de Sadrazam Ali Rıza Paşa’nın, Kuva-yı 
Milliye ve Heyet-i Temsiliye aleyhindeki tavrı ve bu 
düşüncelerini 19 Şubat’ta Felah-ı Vatan grubunda 
yaptığı konuşmada açığa vurması olarak belirtilir. 
Sadrazamın bu tavrı, Mustafa Kemal Paşa’nın sert 
tepkisine sebep olmuştur. Ali Rıza Paşa, Sarayın, 
İtilaf devletlerinin ve Ankara’nın baskıları arasında 
kalınca 3 Mart’ta istifa etmek zorunda kaldı.

İngiliz İşgal Kuvvetlerinin Galata Köprüsü Üzerindeki Yürüyüşü

Kısa bir süre sonra İngilizler Mondros Mütarekesi’nin 
7. maddesini bahane ederek 16 Mart’ta İstanbul’u 
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işgal ettiler. İşgal sırasında 9 Türk askeri şehit 
edildi. Şehrin denetimini ele geçiren İtilaf devletleri 
asker ve sivil yaklaşık 150 kadar yetkiliyi tutukladılar. 
Ayrıca Meclisi de basıp, aralarında Hüseyin Rauf 
(Orbay) ve Vasıf beylerin de olduğu 11 mebusu da 
tutuklayıp, Limni’ye ve Malta’ya sürdüler.

İşgal Günlerinde İstanbul

Meclis-i Mebûsan’ın kalan üyeleri de 18 Mart 
1920’de toplanarak, içinde bulunulan şartlar altında 
çalışmalarına devam etmenin mümkün olmadığını 
ve mebusların da emniyet içinde görevlerini 
sürdürecek ortamın bulunmadığını beyan 
ederek çalışmalarını oy birliği ile geçici olarak 
durdurmaya karar verdiler. Böylece son Osmanlı 
Meclis-i Mebûsanı, 12 Ocak-18 Mart 1920 tarihleri 
arasındaki 65 günde 24 birleşim gerçekleştirdikten 
sonra fiilen sona erdi.

İngiliz idaresindeki Malta Adası’na 
yapılan sürgünler ise, genel anlamda 
1919 yılı Mart ayının ortalarında 
başlayıp, 1921 Kasım sonuna kadar 
yaklaşık iki buçuk yıl sürdü. Sürgünlerin 
küçük gruplardan oluşması sebebiyle 
kesin sayı vermek zor olsa da 150 
civarında olduğu tahmin edilmektedir. 
İngilizler bir şekilde kendilerine muhalif 
olarak gördükleri, toplumun önde gelen 
fikir ve siyaset adamları ile komutanları, 
Malta’daki Pulverista Kışlası’nı çeviren 
tel örgüler ardında hapsetti. 16 Mart 1920’de 

İstanbul’un işgali ve Meclisin kapatılmasıyla birlikte 
tutuklama ve sürgünler artarak devam etti.

Malta’ya sürgün edilenler içinde ilk grubu 
ünlü ittihatçılar; ikincisini başta Irak cephesi 
olmak üzere İngilizlere cephelerde zor günler 
yaşatan Osmanlı kumandanları, üçüncüsünü de 

İngilizlerin “milliyetçiler” olarak tanımladığı 
Müdafaa-i Hukukçular oluşturuyordu. 
Son Osmanlı Meclis-i Mebûsan’ından 11 
mebus Malta’ya sürgüne gönderilirken, 
69’u Ankara’ya geçmiş ve yeni Büyük 
Millet Meclisine katılmıştı. Kasım 1921’de 
Ada’da kalanların sayısı 59 idi ve İngiltere 
hükûmeti Anadolu’da tutuklanan 29 
İngiliz vatandaşı ile onları takas etmek 
istiyordu. Mustafa Kemal Paşa İngilizlere 
karşı kesin bir tavır ortaya koymuş, “tevkif 
edilen arkadaşlarımız iade edilmedikçe 
elimizdeki İngiliz subaylarını bırakmak 

caiz değildir” demişti. Bu net tavır sayesinde 29 
İngiliz’e karşılık, Malta’da sürgünde kalan en son 
59 kişi, yapılan uzun pazarlık sonunda kurtarıldı. 
İngilizler kendi gemileriyle Malta’ya tutuklayarak 
götürdükleri Osmanlı vatandaşlarını, yine kendi 
gemileriyle, İstanbul’dan geçerek İnebolu’ya 
getirdi ve tutuklular değiş tokuş edildi. Malta’dan 
dönenlerin bir kısmı İstanbul’a giderken, bir kısmı 
da Ankara’ya geçtiler. Bunların arasında yer alan 
Meclis-i Mebûsan’ın eski mebusları, TBMM’nin 
üyeleri sayıldılar ve Genel Kurula alkışlar arasında 
takdim edildiler.

                   

Malta Sürgünleri
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Millî Mücadele’nin Merkezi Olarak Ankara’daki 
Yeni Meclis

İstanbul’un resmen işgal edilmesi ve Meclis-i 
Mebûsan’ın çalışmalarına ara vermesi Mustafa 
Kemal’in (Atatürk) Meclisin Ankara’da toplanması 
planını uygulama fırsatı verdi. İstanbul’un işgalinin 
ertesi günü 17 Mart’ta Mustafa Kemal Paşa, 
komutanlara gönderdiği telgrafta, bu aşamada 
acil çözüm yolu olarak Ankara’da bir “Meclis-i 
Müessisân” (Kurucu Meclis) toplanmasının gerekli 
olduğunu bildirdi.

18 Mart’ta Meclis-i Mebûsan’ın son toplantısını 
yaparak görüşmelerini erteleme kararı alması ve 
Meclis Başkanı Celaleddin Arif Bey’in Ankara’ya 
doğru yola çıktığının öğrenilmesi üzerine, Mustafa 
Kemal Paşa Heyet-i Temsiliye adına 19 Mart’ta 
bir tamim yayımladı. Bu metinde, İstanbul’un 
işgaliyle Osmanlı hâkimiyetinin sona erdiği, Heyet-i 
Temsiliye’nin ülke yönetimine resmen el koyduğu, 
İstanbul ile yapılacak telgraf konuşmalarının 
yasaklandığı duyuruldu. Ayrıca Ankara’da 
olağanüstü yetkilerle toplanacak Meclis için üye 
seçilmesi gerektiği bildirildi. Böylece Mustafa 
Kemal Paşa’nın Kurucu Meclis toplanması fikri, bir 
anda olağanüstü yetkilerle Ankara’da bir Meclis 
toplanması fikrine dönüştü.

Mustafa Kemal Paşa’nın Meclisi Ankara’da toplama 
fikri, Salih Paşa hükûmetini zora soktu. İngilizler 
hükûmet üzerindeki baskısını artırdı. Baskılara 
dayanamayan Salih Paşa sadaretten istifa etti ve 
yerine Damat Ferit Paşa dördüncü defa olmak 
üzere hükûmeti kurdu. Yeni hükûmet Ankara’daki 
Heyet-i Temsiliye tarafından tanınmadı.

Bu arada Sadrazam Ferit Paşa, yayımladığı bir 
beyanname ile Kuva-yı Milliye liderlerini âsi ilan 
etti ve bunlara katılanların bir hafta içinde pişman 
olduklarını bildirmeleri halinde affedilecekleri 
duyuruldu. Padişah Sultan Vahdeddin ise, 
yayımladığı bir irade ile son Osmanlı Meclis-i 
Mebûsanı’nı 11 Nisan 1920’de feshetti. Böylece 18 
Mart’ta fiili olarak sona eren Meclis-i Mebûsan, bu 
kez resmî olarak kapatılmış oldu.

İtilaf devletlerinin İstanbul’u işgali ve taşıdıkları 
emellerin ortaya çıkması Ankara’nın safına 
geçenlerin sayılarını hızla artırdı. Buna karşın 
Mustafa Kemal Paşa, “Heyet-i Temsiliye Namına” altı 
maddeden oluşan bir telgrafı 21 Nisan 1920’de ordu 
birlikleriyle, vilayetlere gönderdi. Burada Meclisin 
toplanma gayesi; “Vatanın bağımsızlığını sağlamak, 
Hilafet ve Saltanat makamını düşmanların elinden 
kurtarmak” olarak tanımlanmaktaydı. Neticede 23 

Nisan 1920 günü, Mustafa 
Kemal Paşa’nın 19 Mart 
1920’de yayımladığı talimata 
ve 21 Nisan’daki telgrafa 
dayanarak Büyük Millet 
Meclisi Ankara’da toplandı. 
Meclis-i Mebûsan’ın 
feshedilmesinden sonra 
İstanbul’daki mebuslardan 
bir kısmı Ankara’ya geçerek 
yeni Meclise katıldılar. 
Böylece Millî Mücadele’de 
yeni bir dönem; Ankara ve 
“Meclis Hükûmeti” dönemi 
başlarken, yönetici kadrolar 
da bu Meclis çatısı altında 
toplanmaya başlamış oldu.Ankara, Büyük Millet Meclisi
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Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye

II. Dünya Savaşı sonrasında Almanya ve İtalya gibi 
rejimlerin demokrasi cepheleri tarafından yenilgiye 
uğratılmasıyla dünya dengeleri değişmiş, siyasî ve 
askerî güç Batı’da ABD ve onun karşısında Sovyetler 
Birliği’nde toplanarak iki kutuplu bir dünya yaratmıştı. 
1945 sonrasında Türkiye de bu yeni dünya düzeninde 
demokrasi cephesinde bulunan ülkeler safında yer 
almış ve dış politika, bu yeni siyasi düzeni dikkate 
almak durumunda kalmıştı. Bunlardan en önemlisi 
tek parti sisteminin sonlandırılarak demokratik bir 
düzene geçmek ve Amerika ve Avrupalı devletlerle 
yakın ilişkiler kurmaktı. 1952 yılında Türkiye’nin 
NATO’ya kabul edilmesi yeni dünyadaki bu değişimin 
bir sonucu idi. 

II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’de çok partili 
sistemin varlığını gerekli kılan ve tek parti 
hükümetinin keyfî idaresini sürdürmesine engel 
olan iç dinamikler de mevcuttu. 1930’ların ikinci 
yarısından sonra giderek otoriterleşen rejimin 
seçkinci ve radikal politikaları, başta halk olmak 
üzere küçük toprak sahibi ve girişimci sınıflar 
tarafından artık açıktan eleştirilir hale gelmişti. 
Bu radikal inkılaplar bilhassa 1940 sonrasında 
muhalefetin sesinin artmasına ve daha organize 
hale gelmesinde belirleyici oldu.

Çok Partili Rejime Geçiş

İlk organize muhalefet CHP içerisinden ayrılan 
demokratların parti kurma girişimleri ile başladı. İş 
adamı Celal Bayar, bürokrat Refik Koraltan, tarih 
profesörü Fuat Köprülü ve toprak sahibi Adnan 
Menderes, parti genel sekreterliğine verdikleri 
“Dörtlü Takrir”de parti içinde ve ülkede anayasal 
hakların ve çok partili demokrasinin yerleşmesini 
istemişler, ancak talepler Halk Partisi tarafından 
reddedilmiş ve takrirde imzası bulunanlar partiden 

(CHP) oy 
birliği ile ihraç 
edilmişti. 7 
Ocak 1946 
y ı l ı n d a 
resmî olarak 
kurulacak olan 
Demokrat Parti 
bu ihraçlarla 
t e ş e k k ü l 
etti. Partinin 
tesisi Türkiye 
Cumhur i ye t i 
siyasi tarihinde 
tek parti 
d ö n e m i n i 
bitirerek çok 

partili parlamento hayatını başlatacak tarihi bir 
adımdı.
Ekonomik, sosyal ve siyasi nedenlerle tek parti 
iktidarına karşı artan muhalefet, Demokrat Parti’nin 
(DP) 1950 seçimlerinde (14 Mayıs 1950) ezici 
üstünlüğü ile neticelendi. Şubat 1950’de hazırlanan 
tek dereceli, genel, gizli oy açık tasnif ilkelerine 
dayanan ve çoğunluk oranını getiren yeni sisteme göre 
yapılan seçimlerde CHP ve tek parti politikalarından 
bıkmış olan halk, dinî değerlere saygıyı öne çıkaran 
ve değişiklik öneren DP’yi ödüllendirdi. Parti önde 
gelenlerinin yürüttüğü kampanyaların sloganı “Yeter! 
Söz Milletindir!” olan bu seçimlerde katılım oldukça 
yüksek oldu. 1950’deki tarihi zaferden sonra Adnan 
Menderes’in Büyük Millet Meclisi’ndeki konuşması 
(29 Mayıs 1950) parlamentoda vücut bulan millî 
iradeye vurgu yapmakta idi: 

“Birçok açıdan Dokuzuncu Büyük Millet Meclisi 
tarihimizde ayrı bir yere sahip olacaktır. 
Tarihimizde ilk defa, millî iradenin tam ve serbest 
tecellisinin bir sonucu olarak, bu güzide Meclis 
milletin kaderini belirleyebilecek bir duruma 
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gelmiştir. Bu tarihi gün (14 Mayıs 1950) sadece 
partimizin değil, Türk demokrasisinin de zafer 
günü olarak hatırlanacaktır”

1950 Seçimleri Hatırasına Bastırılan Postahane Pulu

Seçimlerde istediğini alan Demokrat Parti, 
1950’lerin ortalarından sonra içeride ve dışarıda 
pek çok sorunla uğraşmak zorunda kaldı. Mesela 
1954-55 yılı Kıbrıs sorununun yaşandığı ve 
Türkiye’nin ana gündeminin dış politikaya kaydığı 
bir seneydi. Yine 6-7 Eylül Olayları da bir diğer 
önemli gündem maddesi olarak o yıllarda Türkiye’yi 
meşgul etti. 6-7 Eylül Olayları olarak tarihe geçen 
bu kargaşada öğrencilerin Kıbrıs’ın Yunanistan 
ile birleşmesine verdikleri tepkiler, alt sınıfın lüks 
ve zenginliğe karşı isyanına dönüştü. Ayaklanan 
kalabalıklar hem Rumların hem Türklerin 
mağazalarını yağmalayarak şehirde terör estirdi. 
Hükümet durumu kontrol altına alabilmek için 
sert tedbirler uygulamak zorunda kaldı. Ancak 
uygulanan bu tedbirler Demokrat Parti’ye karşı 
muhalif sesleri artırdı. Otoriter olduğu düşünülse 
de aslında gereklilik halini alan bu önlemler, 
ekonomik koşulların kötüleşmesi ile birleşince 1957 
seçimleri parlamentoda demokratları zayıflatan 
ve cumhuriyetçilerin sandalye sayısını artıran bir 
netice ile sonuçlandı. 
1957 seçimlerinde parlamentoda sandalye sayısı 
düşen Demokrat Parti için sonraki yıllar daha 

zor geçti. 1958 sonunda Menderes, kendisini ve 
hükümeti eleştiren muhalifleri birleştirmek için 
“Vatan Cephesi”ni oluşturdu ve bu şekilde iktidarını 
sağlamlaştırmayı hedefledi. Artan gerilimler bir 
askerî darbe dedikodusunu ortaya çıkarınca 
DP’nin Meclis grubu, bu faaliyetleri araştırmak için 
Nisan 1960’da bir komite kurulmasını önerdi ve 18 
Nisan 1960’da tahkikat komitesi oluşturularak hızla 
çalışmalara başlandı.

Darbenin Ayak Sesleri

Olağanüstü yetkilerle donatılan komitenin varlığına 
öğrenciler Ankara’da yaptıkları gösterilerle 
karşılık verdiler. Hükümet ise durumu kontrol 
altına alabilmek için sıkıyönetim ilan etti ancak bu 
tedbirler de sükuneti sağlamaya yeterli olmadı. 
Adnan Menderes, siyasetin askıya alınacağı 27 
Mayıs darbesinden üç gün önce komitenin görevini 
tamamladığını ve kısa süre içinde sonuçların 
kamuoyu ile paylaşılacağını ilan etti ancak darbe 
için fırsat kollayan ordu içindeki ihtilalci grup, 27 
Mayıs 1960’ta sivil siyasete el koyduğunu ilan 
etti. Sabah erken saatlerde ordu birlikleri Ankara 
ve İstanbul’daki bütün hükümet binalarını ele 
geçirirken Adnan Menderes ve Cumhurbaşkanı 
Bayar dahil DP’li bütün bakan ve milletvekilleri 
tutuklandı.

Ordunun bu darbesi, yüksek komuta kademesi 
yerine daha çok albay, binbaşı ve yüzbaşılardan 
oluşan kırklı yaşlardaki alt sınıf subaylar eliyle 
gerçekleştirilmişti. Bu subaylar, enflasyonist baskı 
ve içinde bulundukları kötü ekonomik koşulları 
bahane ederek uzun süredir gidişattan memnun 
değildi. Ekonomik olarak kötü durumlarını 1952’de 
Türkiye’nin NATO’ya dahil olmasından sonra 
Amerika’ya giderek yabancı meslektaşlarının 
prestijli ve müreffeh konumlarını daha yakından 
görerek de müşahede etmişlerdi ve bu durum onları 
millete ve ülkesine daha da yabancılaştırdı. Ayrıca 
bu seyahatlerle kazandıkları yeni bilgiler sayesinde 
Türk ordusunun çağdaşı ordulardan geri olduğunu 
da düşünmeye başlayan ve silahlı kuvvetlerdeki 
komuta kademesinin kendini yenileyememiş 
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generallerden oluştuğuna kanaat eden bu alt sınıf 
subaylar, bunu darbe yaparak ve halkın iradesine 
el koyarak sağlamaya çalıştı. Ekonomik ve sosyal 
düzlemde prestij arayan bu subayların darbe 
girişiminde kötü bir geleneği devam ettirme ve 
“devlet bekçiliği” motivasyonu olduğu da şüphesiz 
hepsinden öteydi.

Seyfi Kurtbek ve Orduyu Modernize Çabası

Aslında Demokrat Parti iktidara geldiği ilk yıllarda 
orduyu taktik ve doktrin olarak yeni dünyanın 
gereklerine uygun olarak modernize etmek istemişti. 
“Cumhuriyeti koruma ve kollama görevi” ile kendi 
kendini vazifelendirmiş olan silahlı kuvvetlerin yeni 
dünyanın gereklerine uygun olarak yapılandırılması 
sadece demokrasinin güvence altına alınması ile 
ilgili değildi. Bunun yanında ordunun yeni savaş 
tipine uygun olarak tesisi, savunma bütçesinin de 
şeffaflaşması ve daha ekonomik hale getirilmesi 
demekti. Bu yolda albaylıktan emekli Seyfi Kurtbek 
1950’de Demokrat Parti’den Ankara vekili olarak 
siyasete girdi. 

Önce ulaştırma, sonrasında ise savunma bakanı (8 
Kasım 1952) olan Kurtbek radikal bir reformcuydu. 
Bakanın reform programında bulunan en esaslı 
değişikliklerden biri Genelkurmay Başkanlığı ile 
Savunma Bakanlığı arasında özellikle tek parti 
yıllarında iyice silikleşen çizgiyi yeniden görünür 
hale getirmekti. Fevzi Çakmak’ın uzun yıllar devam 
eden genelkurmay başkanlığı sırasında bu kurum 
bakanlığa karşı önemli bir üstünlük kazanmış, bu 
ayrıcalık sonraki yıllarda devam etmişti. Kurtbek 
bu üstünlüğü ortadan kaldırarak orduyu sivillerin 
kontrolüne veren ve onu daha verimli bir savaş 
makinesi haline getiren yeni düzenlemelere 
girişmek istiyordu.

1953’te Kurtbek’in kapsamlı reform projesi kabine 
toplantısında kabul edildi. Hatta Adnan Menderes 
programı Sultan III. Selim’e gönderme yaparak II. 
Nizam-ı Cedid olarak nitelendirdi. Aslına bakılırsa 
sonuç Menderes’in öngördüğü gibi de oldu. 
Kurtbek’in programı ordunun uzun yıllar üzerine 

oturduğu temel dinamiklere zarar verdiği için 
uygulanamadı ve Savunma Bakanı 27 Temmuz 
1953’te istifa etti. Böylece ordunun modernize 
edilerek sivil yönetim emrine verilme fırsatı bu 
şekilde kaçmış oldu.

27 Mayıs ve Sivil Siyasete Darbe

Orduyu sivil iradenin emrine verecek yapısal 
reformların yapılamaması, kötü giden ekonomi 
ve buna karşılık hükümetin düzeni sağlamak için 
uyguladığı tedbirler memnuniyetsizliği artırmıştı. 
Düşük maaşları ve kötü ekonomik imajları iddiasıyla 
küçük rütbeli subaylar demokratların Kemalist 
ideoloji ve ilkeleri çiğnedikleri gerekçesiyle darbe 
yaptılar. Alt sınıf subayların tertibiyle gerçekleşen 
bu askerî darbe, daha önceki ve sonrakilerde 
olduğu gibi, Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve hukuki 
kazanımlarını ortadan kaldırdı ve kötü bir geleneğin 
devamı olarak Türk siyasi ve demokrasi hayatındaki 
yerini aldı.

27 Mayıs'ta Darbe Bildirisinin Okunduğu Ankara Radyosu
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27 Mayıs’ta Ankara Radyosu’ndan yapılan 
konuşmada vatandaşlara silahlı kuvvetlerin 
yönetime el koyduğu ve bunun gerekçesinin de 
“demokrasinin içine düştüğü buhran” ve “kardeş 
kavgasına meydan vermemek” olduğu ifade 
edildi. Darbe sonrası Menderes hükümeti devrildi. 
Geçiş dönemi Millî Birlik Komitesi (MBK) eliyle 
yürütüldü. Partinin önde gelenleri tutuklandıktan 
sonra yargılamalar Yassıada Mahkemesi’nde MBK 
tarafından atanan hâkim Salim Başol’un başkanlık 
ettiği ve 9 hâkimden oluşan Yüksek Adalet Divanı 
tarafından yürütüldü. 15 Eylül 1961’de açıklanan 
mahkeme kararlarında komite 15 ölüm cezasından 
sadece Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın idamlarını 
onadı. Zorlu ve Polatkan 16 Eylül’de, Menderes ise 
ertesi gün idam edildi.

Soldan sağa; Celal Bayar, Hasan Polatkan, F. R. Zorlu,  
Adnan Menderes

Silahlı Kuvvetler Bildirisi (27 Mayıs 1960)

“Dikkat! Dikkat! Muhterem Vatandaşlar, 

Radyolarınızın başına geçiniz. Güvendiğiniz Silahlı 
Kuvvetlerinizin sesi bir dakika sonra size hitap edecektir. 

Bugün, demokrasinin içine düştüğü buhran ve son 
müessif hadiseler dolayısıyla ve kardeş kavgasına 
meydan vermemek maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri 
memleketin idaresini ele almıştır. 

Bu harekete, Silahlı Kuvvetlerimiz, partileri içine düştükleri 
uzlaşmaz durumdan kurtarmak ve partiler üstü tarafsız 
bir idarenin nezaret ve hakemliği altında en kısa zamanda 
âdil ve serbest seçimler yaptırarak idareyi hangi tarafa 
mensup olursa olsun, seçimi kazananlara devir ve teslim 
etmek üzere girişmiş bulunmaktadır. Girişilmiş olan bu 
teşebbüs hiçbir şahsa ve zümreye karşı değildir. İdaremiz 
hiç kimse hakkında şahsiyata müteallik tecavüzkâr bir fiile 
teşebbüs etmeyeceği gibi, edilmesine de asla müsamaha 
etmeyecektir. Kim olursa olsun ve hangi partiye mensup 
olursa olsun, her vatandaş, kanunlar ve hukuk prensipleri 
esasına göre muamele görecektir. Bütün vatandaşların, 
partilerin üstünde, aynı milletin aynı soydan gelmiş 
evlatları olduklarını hatırlayarak ve kin gütmeden 
birbirlerine karşı hürmetle, anlayışla muamele etmeleri, 
ıstıraplarımızın dinmesi ve millî varlığımızın selameti için 
zaruri görülmektedir. 

Müttefiklerimize, komşularımıza ve bütün dünyaya hitap 
ediyoruz. Gâyemiz Birleşmiş Milletler Anayasası’na 
ve insan hakları prensiplerine tamamiyle riayettir. 
Büyük Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” prensibi 
bayrağımızdır. Bütün ittifaklarımıza ve taahhütlerimize 
sadığız. NATO’ya, inanıyoruz ve bağlıyız. CENTO’ya 
bağlıyız. 

Tekrar ediyoruz, düşüncelerimiz, yurtta sulh, cihanda 
sulhtur. Türkiye dahilinde bütün garnizonlardaki 
garnizon komutanları o yerin mülkî ve askerî idaresine 
el koyacaklar ve vatandaşların her hususta emniyetini 
sağlayacaklardır.”
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Hükümetin devrilmesi sonrasında bütün yönetim 
Millî Birlik Komitesi tarafından yürütüldü ancak 
komite homojen değildi. Ilımlılar olarak tarif edilen 
ve daha çok generallerden oluşan grup, bir an 
önce yönetimi sivillere devretmek gerektiğine 
inanırken radikaller olarak anılan ve çoğunlukla alt 
sınıf subaylardan oluşan kesim ise temel reformları 
yaptıktan sonra idarenin sivillere devredilmesini 
düşünüyordu. İlerleyen günlerde iki grup arasındaki 
kavga daha görünür hale geldi. Haberleri olmadan 
hükümete darbe yapan subayların kendilerine de 
bir darbe girişiminde bulunabileceğini düşünen 
generaller daha erken davranarak radikalleri 
temizlemeye karar verdi. Millî Birlik Komitesi (MBK) 
içindeki bazı radikaller (toplam 14 kişi) görevden 
alınarak çeşitli elçiliklere dağıtıldı. “Ondörtler” 
olarak hatırlanacak olan bu alt sınıf subayların ordu 
içerisinden uzaklaştırılmasıyla MBK içinde otoriteyi 
kuran generaller, 16 Aralık 1960’da Kurucu Meclisin 
tesisini sağlayarak sivil yönetime doğru ilk adımı 
atmış oldular.

Sivil Siyasete Geçiş Çabaları

Kurucu Meclis çalışmalara hızla başladı. Siyasi 
partilerin kurulmasına 12 Haziran 1961’de izin 
verildi ve ertesi ay yeni partiler kurulmaya başladı. 
Yeni Anayasa çalışmaları ise İstanbul Üniversitesi 
rektörü Sıddık Sami Onar başkanlığındaki 5 hukuk 
profesörünün Ankara’ya getirilmesiyle darbenin 

hemen ertesi günü başlamıştı. Komisyonun 
hazırladığı taslak metin darbenin birinci yıl 
dönümüne yetiştirildi ve 27 Mayıs’ta Kurucu 
Meclis yeni Anayasa’yı ve Seçim Kanunu’nu kabul 
etti. Generallerin onayından geçen yeni Anayasa 
metni 9 Temmuz 1961 Pazar günü halka götürüldü. 
Yapılan referandumda yeni Anayasa %40 oranında 
muhalif oya rağmen kabul edildi. 

1961 Anayasası, Millet Meclisinin başka kurumlarla 
dengelendiği ve güçler ayrılığı ilkesinin öne çıktığı 
bir metindi. Anayasa’yı hazırlayanların temel 
amaçlarından birinin herhangi bir siyasi oluşumun, 
Demokrat Parti’nin sahip olduğu gibi bir iktidara 
ulaşmasının ortadan kaldırılması olduğunu tahmin 
etmek güç değildir. Millet Meclisinde çoğunluğa 
sahip bir partinin güçlü bir iktidara sahip olabildiğini 
gören siyasi elit, bunu Cumhuriyet Senatosu 
adında oluşturduğu ikinci bir Meclisle frenlemek 
istemişti. Yeni parlamento artık iki Meclisliydi. Alt 
Meclis (Millî Meclis) nispi bir temsil sistemiyle 4 

yıllığına seçilen 450 üyeden; Senato 
her 2 yılda bir üçte birinin emekliye 
ayrıldığı ve salt çoğunluk oyuyla 6 
yıllığına seçilen 150 üyeden, tabii 
senatör olan eski MBK üyelerinden ve 
Cumhurbaşkanının 6 yıllığına atadığı 
15 üyeden oluşmaktaydı. İki Meclis 
bir araya geldiğinde Büyük Millet 
Meclisini meydana getirmekteydi ve 
bütün yasalar her iki Meclisten geçmek 
zorundaydı.

“İkinci Cumhuriyet”i başlatan yeni 
Anayasa’nın bir diğer ayırt ediciliği 
Anayasa Mahkemesi adıyla bir üst 

mahkeme tesis etmesiydi. Yasaların 
Anayasa’ya uygunluğunu denetleyen bu kurum 
aynı zamanda Cumhurbaşkanı, bakanlar ve bazı 
üst düzey devlet memurlarını da yargılayan bir 
yüce divandı. Teorik olarak Anayasa’ya uygun 
yargı düzenlemelerini güvence altına almaya matuf 
bir düzenleme vazifesi görse de zaman zaman 
siyasallaşarak statükonun muhafazasına yardımcı 
olan bir kurum olarak da işlevselleşti. Yasaların 

Yassıada’da Başbakan Adnan Menderes İfadesini Verirken
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yanında yürütmenin eylemleri de Danıştay’ın 
denetimine verilerek hükümetin yetkileri 
sınırlandırıldı. 

Sonraki yıllar ordunun her an siyasete müdahale 
edebileceğine dair çekinceler, görev yıllarını 
tamamlayamayan koalisyon hükümetleri ve 
kötü ekonomik koşulların iz bıraktığı bir Türkiye 
manzarası ortaya çıkardı. Bu seneler dış politikada 
da Kıbrıs krizi ile ABD’den uzaklaşılan seneler 
oldu. 1964 Kıbrıs Krizi’nde Amerikan Başkanı 
Johnson’un Başbakan İnönü’ye gönderdiği tarihî 
mektup, tüm Türkiye’nin Birleşik Devletler’e 
tepki duymasına neden oldu. Johnson, Türkiye’yi 

Kıbrıs’a herhangi bir müdahale olması durumunda 
NATO’ya güvenmemesi yolunda uyarmış, ABD 
ile ilişkilerin yaklaşık 1980’lere kadar inişli-çıkışlı 
seyretmesine sebep olmuştu. Stratejik ortak 
olduğu düşünülen Amerika’nın kullandığı bu 
tehdit dili, Türkiye’nin Avrupa bloğuyla ilişkileri 
artırmasını ve ABD-Avrupa arasında daha dengeli 
bir siyaset izlemesini sağladı. Amerika ile ilişkiler 
bu ilk uyarıdan 10 sene sonra Türkiye’nin Kıbrıs’a 
müdahalesiyle bir ambargoya dönüşecek, Ağustos 
1978’de ABD Kongresinin ambargoyu kaldırmasına 
kadar dış yardım ve kredi olanakları kesilen Türkiye 
ekonomik ve siyaseten zor günler geçirecekti.

Yassıada Mahkemesi'nden Bazı Kareler





140

TBMM Başkanının Kabulleri

MAYIS 2019

M
E
C
L
İS

 H
aber

 D
er

g
isi

M
A
Y

IS 2019

TBMM Atatürk Anıtı

TBMM Yonca Havuzlu Bahçe (Doğu)

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA,  
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI’NIN  
100. YILI COŞKUYLA KUTLANDI

MAYIS 2019 • SAYI 242


	Blank Page
	Blank Page

